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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 
ОБЯВА 

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

 Номер на обявата: [ 3/2019 г. от  30.10.2019 г. ] 

  

 Възложител: Община Вършец 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 

Адрес: [гр. Вършец, бул.“България“ № 10] 

Лице за контакт [Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС] 

Телефон: [09527/22 22] 

E-mail: admin_varshetz@mail.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: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Обновяване на 

градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Кратко описание:   Обществената поръчка включва следното:  

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Обновяване на градски парк в ПИ 

12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“. 

Проектно решение 

Строежът е ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (съгласно чл.137, ал.1, т.З , б."е" от ЗУТ чл.б, ал.6 от Наредба №1/ 

2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Място на извършване: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана. Обектът се намира в ПИ 

12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец - Слънчева градина. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  

95 272, 55 лева (деветдесет и пет хиляди двеста седемдесет и два лева и петдесет и пет стотинки) 

лева без ДДС, в това число непредвидени разходи в размер на 4 328, 92 лева (четири хиляди 

триста и двадесет и осем лева и деветдесет и две стотинки). 

 

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

Съгласно чл. 187, ал. 4 от ЗОП възложителят не е длъжен да мотивира в обявата невъзможността за 

разделяне на обособени позиции на поръчка. 

 Номер на обособената позиция:  

  

Наименование  

  

Прогнозна стойност  

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

I. Общи изисквания 

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява посочения предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, 

в която то е установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, 

регламентирани от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), обявените изисквания от Възложителя в настоящата 

документация и обявата за обществената поръчка.  

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация и в обявата за 

обществената поръчка. 

Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 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) 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. 

“Kонтрол” 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. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружеството, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла 

на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

В т.ч. за участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участник, 

за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 
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предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. Основания за задължително отстраняване (съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП) 

 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

всеки участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

2.1.1 е осъден 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; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, 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 участника, или аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл 

в сила акт на компетентен орган; 

Изискването по т. 2.1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

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 установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 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 кандидатът или участникът е установен.    

2.1.7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

с нарочна декларация по Образец № 3 и Образец № 4 от документацията. 

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

се подписва от лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или 

кандидатът, 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 участника се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 

от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

2.2. Възложителят отстранява участник, за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има 

такива. 

2.3. Основанията за отстраняване по настоящата т. 2 се прилагат и когато участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице 

някое от тези основания за отстраняване. 

2.4. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата по 

чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата се декларира в 

Декларация – Образец № 13 от документацията. 

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 

2.1.1, и т.2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

 2.5.2. три години от датата на: 

 а) влизане в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на 

обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а"; 
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 б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по т. 2.1.6, освен ако в акта, е посочен друг срок. 

 Забележка: Стопанските субекти, които са отстранени по процедура за възлагане на 

обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по т. 2.1.5, буква "а" се включват в списък, 

който има информативен характер. 

 2.6. Участникът, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване (по арг. на чл. 56 от ЗОП). 

 2.7. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 

участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

свързаните с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

 2.8. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице: 

Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в състава на обединението. 

2.9. Възложителят отстранява и: 

 2.9.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП или в 

документацията; 

 2.9.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

  а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

  б) 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, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

 2.9.3. 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 същия закон; 

 2.9.4. участници, които са свързани лица; 

 2.9.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за 

представяне, включително за форма, начин и срок. 

2.9.6. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на 

поръчката.  

2.9.7. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.  

2.9.8. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).  

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на 

офертите, а определят минималните изисквания за допустимост на участник в процедурата.  

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят 

до: 

1. годност за упражняване на професионална дейност; 

1. икономическото и финансовото състояние; 

2. техническите и професионалните способности. 

Възложителят използва спрямо участниците само критерии за подбор по ЗОП, които са 

необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии са 

съобразени с предмета, стойността, обема и сложността 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. 

 Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
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1. Критерии за подбор, относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

1.1. Участниците следва да бъде вписани в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) и да имат издадено валидно удостоверение от Камарата на строителите за 

изпълнение на строежи: 

-  I  и/или IV група минимум III категория: паркове и градини с площ над 1 хектар, съгласно чл. 5, 

ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС. 

 Участникът чуждестранно лице следва да има регистрация в еквивалентен или аналогичен 

регистър, воден от компетентен орган на  държава членка на ЕС или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий 

за подбор като попълват Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част I. Годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност от Образец № 14. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се отнася за тези 

членове, които съобразно договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на 

СМР. Когато участникът предвижда подизпълнители критерият за подбор се отнася за тези 

подизпълнители, които съобразно възложения дял от поръчката, ще изпълняват СМР.  

Доказване: 

Документът, с който се доказва съответствието с критерия за подбор е копие на валидно 

удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи: I и/или IV група минимум III 

категория: паркове и градини с площ над 1 хектар, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС. 

Участникът чуждестранно лице представя еквивалентен документ, доказващ правото му да 

извършва СМР на такава категория обекти, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС 

или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а 

ако такъв документ не се издава, участникът представя декларация за наличието на такава 

регистрация.  

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване на 

договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП. 

2. Критерии за подбор, относно икономическо и финансово състояние  

Участникът следва да притежава валидна застраховка по чл. 171 от Закон за устройство 

на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла 

на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. 

За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За 

участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.  

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно 

юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя 

за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще 

изпълняват дейности, свързани със строителство. 

Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този 

критерий за подбор като попълват Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част II. 

Икономическо и финансово състояние от Образец № 14. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се отнася 

за тези членове, които съобразно договора за създаване на обединението, са ангажирани с 

изпълнението на дейността. Когато участникът предвижда подизпълнители, критерият за подбор се 

отнася за тези подизпълнители, които съобразно възложения дял от поръчката, ще изпълняват 

съответната дейност. 

Доказване: 

По отношение на съответствието с този критерий за подбор са законово допустими всякакви 

„доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл.62, ал.2 

от ЗОП, които Възложителят ще преценява във всеки конкретен случай.  

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване 

на договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП. 

 

3. Критерии за подбор, относно технически и професионални способности 
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3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този 

на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. 

Възложителят поставя изискване относно технически и професионални способности на 

участниците – изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на 

подаване на офертата, да е изпълнил минимум една дейност за строителство с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката. 

Забележка: Под „дейност за строителство с предмет идентичен или сходен с този 

на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи: строителство и/или 

основен ремонт и/или реконструкция на паркове и/или градини. 
Възложителят не поставя изискване за обем. 

Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този 

критерий за подбор като попълват Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част част III. 

Технически и професионални способности от Образец № 14.  

Доказване: съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Изискването се доказва със списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото и вида, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване 

на договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП. 

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно 

законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 

държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според 

съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен 

или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 

държавата, в която той е установен. 

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, списъкът се попълва 

само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.    

Важно! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са 

му били предоставени или са му служебно известни. 

3.2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав от технически 

правоспособни лица, които ще отговарят за изпълнението на строителството, включващ 

минимум следните позиции, както следва:  

 Експерт 1 - Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 

163а, ал. 2 от ЗУТ, т.е. лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация 

"строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с 

четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите 

"Архитектура и строителство" и "Техника"; или на което техническата правоспособност е призната 

по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, а за участник чуждестранно лице еквивалентна позиция, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено; с професионален опит минимум 2 (две) 

години като технически ръководител. 

Експерт 2 - Координатор по безопасност и здраве - лице, притежаващо валидно 

удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по безопасност и здраве в 

строителството съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а за участник чуждестранно 

лице - еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която е установено; с 

професионален опит в сферата на здравословни и безопасни условия на труд в строителството не 

по-малко 1 (една) година.  

Експерт 3 - Отговорник по качеството - лице, притежаващо Удостоверение (сертификат) за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 

съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентен документ, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено; с професионален опит в сферата на 

контрол на качеството не по-малко от 1 (една) година. 

Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този 
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критерий за подбор като попълват Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част част III. 

Технически и професионални способности от Образец № 14.  

Забележка: Посочените експертни длъжности могат да се съвместяват. 

Доказване: съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и 

документи, които доказват професионална компетентност на лицата. 

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване на 

договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП. 

Важно! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са 

му били предоставени или са му служебно известни. 

3.3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща 

на стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 и/или еквивалентен с обхват на сертификацията 

сходен с предмета на поръчката. 

Сертификатът за управление на качеството следва да е валиден и да е издаден от независими 

лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна 

по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 

държави членки на ЕС. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да 

ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва 

да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

Удостоверяване: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този 

критерий за подбор като попълват Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част III. 

Технически и професионални способности от Образец № 14.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се отнася за 

тези членове, които съобразно договора за създаване на обединението, са ангажирани с 

изпълнението на СМР. Когато участникът предвижда подизпълнители, критерият за подбор се 

отнася за тези подизпълнители, които съобразно възложения дял от поръчката, ще изпълняват СМР. 

Доказване: Заверено копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по 

стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват строителство, сходно с предмета на 

поръчката.  

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване на 

договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП. 

Важно! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са 

му били предоставени 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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х]Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.11.2019 г. ]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.05.2020 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [19.11.2019 г.]                      Час: (чч:мм) [11.00 ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. „България” № 

10,  заседателна зала, IV етаж, сграда на Общинска администрация – Вършец.  

 

 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:  [Х] Да [] Не         

Финансовите средства за настоящата обществена поръчка са осигурени по Административен 

договор № № BG06RDNP001-7.006-0092-C01 от 14.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

 Друга информация (когато е приложимо): 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

1. Гаранция за изпълнение 

Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави 

гаранция за изпълнение в размер от 5% от стойността на договора без ДДС, която да обезпечи 

неговото изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 

- депозит на парична сума по сметка на възложителя; 

- банкова гаранция в полза на възложителя; 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума'' или „банкова гаранция" може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи 

изпълнението на договора. 

Когато 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. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка. 

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на парична 

сума, същата се внасят по следната банкова сметка на възложителя: : 

IBAN:  BG 65 IORT 8038 3300 4177 00       

BIC: IORTBGS 

ТБ Инвестбанк АД – Клон София – Арсеналски, офис „Вършец“ 

В нареждането за плащане следва да се посочи: Извършване на СМР за изпълнение на 
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проект: „Обновяване на градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“. 

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя като банкова 

гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност - 

за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/окончателното 

му изпълнение.  

Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията 

така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в 

настоящата процедура. 

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 

съответно вземането на възложителя в размер на 5 % от общата стойност на договора за срока на 

неговото действие плюс 30 календарни дни след прекратяването/окончателното му изпълнение – 

застрахователния договор се сключва от изпълнителя в полза на възложителя (трето ползващо се 

лице). Всички разходи по сключване на застрахователния договор са за сметка на изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя за да поддържа 

застрахователно покритие в размер на 5% от общата стойност на договора за срока на неговото 

действие и 30 календарни дни след изтичането му, така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви, разноски или други плащания за 

периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно изпълнителят е бил 

рестриктиран да ги използва. 

Документът, удостоверяващ предоставянето на гаранцията се представя в оригинал. При 

представяне на гаранция под формата на застраховка, изпълнителят е длъжен да предостави 

оригинала на застрахователната полица или друг приет от възложителя за подходящ документ при 

сключване на договора за обществена поръчка. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

уредени в проекта на договор към настоящата документация. 

2. Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства 

Определеният за изпълнител участник има право да получи авансово плащане в размер до 50 

% от стойността договора, ако е представил гаранция за обезпечаване на авансово предоставените 

средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на изпълнителя в 

една от формите, посочени в ЗОП – под формата на парична сума, оригинал на неотменяема 

банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП гаранцията 

за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на 

аванса. 

Определеният за изпълнител участник има право да не се възползва от възможността за 

авансово плащане, като в този случай договорът ще се изпълнява без предоставяне на аванс.  

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагането му (ППЗОП), както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

настоящата документация. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

4. В обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 

6. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. 

Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. 

7. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис на 

лицето и печат (ако има печат). 

8. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 

подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от 

надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално 
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заверено копие, което се представя към офертата. 

9. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

10.  Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на участниците в 

обществената поръчка. 

11. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията за обществената поръчка в съответната обособена електронна преписка на 

настоящата поръчка на официалната интернет страница на община Вършец, секция - „Профил на 

купувача" –  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled46 

Важно! 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 (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП). 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Съдържание на опаковката: 

В опаковката участникът следва да представи следните документи: 

1. Заявление на участника – попълва се Образец № 1; 

2. Опис на документите – попълва се Образец № 2; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – 

попълва се Образец № 3; 

Когато участникът ще ползва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, 

декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона 

за обществените поръчки се представя за всеки от подизпълнителите и/или третите лица. 

4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП)– 

попълва се Образец № 4; 

Когато участникът ще ползва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, 

декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за 

обществените поръчки се представя за всеки от подизпълнителите и/или третите лица 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – попълва се Образец 

№ 13; 

6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

7. При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици - попълва се Образец № 12; 

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива – попълва се Образец № 8; 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка – попълва 

се Образец № 9; 

9. Декларация за съгласие за участие като трето лице – попълва се Образец № 10; 

10. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки за липса на 

свързаност с друг участник Образец № 11; 

11. Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – документът се изготвя 

по образец на възложителя Образец № 5 и съдържа:  

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП – когато е приложимо; 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП;  

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно  

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП  - попълва се Образец № 6; 
Техническото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представено 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled46
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както на хартиен носител, така и на електронен носител в нередактируем формат (.pdf или 

еквивалент). При различие между съдържанието на хартиен и електронен носител, за 

меродавно ще се приема съдържанието на хартиен носител. 

12. Ценово предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – документа се изготвя по 

образец на възложителя (Образец № 7). Към него следва да се представи остойностена КСС за 

обекта (по Образец № 7.1, приложен в Excel). Същата следва да бъде представена както на хартиен, 

така и на електронен носител (изготвен в Excel формат ). 

Общата цена за изпълнение на услугата следва да бъде посочена в български лева без 

включен ДДС и с включен ДДС с думи и цифри. 

Стойността, предложена от участника, следва да включва всички преки и косвени разходи за 

извършване на строително-монтажните работи, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване механизацията, оборудването и 

заплащането на труда, депонирането на строителни отпадъци, промяна в организацията на 

строителството, охрана на труда, застраховка на професионалната отговорност, закупуване и 

доставка на необходимите строителни продуктилабораторни проби и изпитвания, разходите за 

отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените строително-

монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качественото и 

точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка. 

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка е крайна и не подлежи на 

увеличение.  
На оценяване подлежи предложената цена без ДДС на участника, регистриран по ЗДДС, 

съответно крайната цена за участника, който не е регистриран по ЗДДС. 

Забележка: При изготвяне на ценовото предложение и КСС всички единични цени и 

стойности да са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени до 2-рия знак) след десетичната 

запетая. Следва да е налице пълно съответствие между цената за изпълнение на договора, посочена 

в Ценовото предложение и крайната стойност по КСС, в противен случай участниците ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. Аритметичното несъответствие между общата цена и 

стойностите за отделните дейности, както и несъответствие в представеното от участниците КСС с 

образеца на възложителя (липсващи редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, 

предложени алтернативи), също ще доведат до отстраняване от процедурата. 

Забележка: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената 

поръчка. Участник, предложил обща цена за изпълнение по-висока от прогнозната й стойност, ще 

бъде отстранен от участие. 

Забележка: При несъответствие между изписаната с цифри и с думи обща цена,  за вярна ще 

се приема посочената словом цена. При несъответствие между КСС на хартиен и електронен 

носител, за вярно се приема приложеното КСС на хартиен носител. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.102, ал.2 от ЗОП участниците не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат 

на оценка. 

Всеки участник изготвя офертата си по приложените образци и няма право да ги променя. 

Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника 

и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с 

гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

 

5. Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, 

ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП. 

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Техническото си 

предложение (дадено по образец на възложителя) и предложение за изпълнение на поръчката, 

представляващо изложение на цялостния подход за изпълнение на обекта, включващо следните 

елементи:  

1. Етапи и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно, с 

ключови моменти при изпълнение, периоди за актуване/одобрение, последователност и 

взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителни дейности, 

дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи, тествания, завършване и 

предаване на обекта в експлоатация, в съответствие с линейния график. 

2. Описание на видовете СМР, предлаганата технология и последователност на изпълнението им, в 
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съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и предложения линеен 

график; 

3. Организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на дейностите 

в техническото задание - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка в 

процеса на строителство, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на 

работната ръка. Следва да се посочат връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както 

между предлаганите от участника работници, специалисти и експерти, така и в отношенията с 

възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение 

на договора. Следва да са изложени мотиви за предложената взаимообвързаност на отделните 

видове СМР. Организация на дейностите - предложената организация следва да е съобразена с 

техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа; 

4. Следва да се представи подробен Линеен календарен график - поетапност на изпълнението и 

разпределение на работната сила при съблюдаване на правилната технологична последователност 

на дейностите, с оглед на осигуряване качественото изпълнение на обществената поръчка в обхвата 

на строителство. Предложеният линеен график да отразява в пълна степен всички дейности по 

изпълнение на поръчката, програма за осигуряване на качество на технологично - строителната 

програма за изпълнение на строително-ремонтите дейности, и да е в пълно съответствие с 

техническите спецификации. Срокът (сроковете) за изпълнение на дейностите, заложени в 

линейния график следва да съответства на предложения срок (срокове) в образеца на техническото 

предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Към линейния 

график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. (Тази част 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). 

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговаря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни 

елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните 

изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за 

съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане ще бъде оценявано по 

качествени критерии – а именно мотивираното наличие на определени от възложителя 

условия, гарантиращи постигането на заложените резултати. 

На оценка подлежат само технически предложения, които отговарят на предварително 

обявените условия на възложителя, в останалите случаи участникът подлежи на 

отстраняване. 

Важно!!! 

1. Ще бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано разминаване 

между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото 

закръгляване при изчисление. 

2. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните 

дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата 

спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ 

строителните процеси, се отстранява от участие в процедурата. 

3. Участник, чийто линеен календарен график не е придружен от диаграма на работната 

ръка, се отстранява от участие. 

4. Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията към 

него, или представеното от него предложение за изпълнение и/или приложенията към него не 

отговарят на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

5. Ако в Техническото предложение и/или в някое от горните приложения, участникът е 

допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на 

предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, се отстранява от участие. 

6. Участник, чийто линеен календарен план и/или строителна програма имат липсващи 

изискуеми показатели, показват технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с техническата спецификация и/или други условия, заложени в 

процедурата или приложим нормативен документ, се отстранява от участие. 

7. В случай, че в представената от участника програма не е разгледан който и да е 

елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с 

преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена спецификата 

на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или 

наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно 
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участие в обществената поръчка. 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

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. Документите се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми от 

Възложителя документи, на адрес: гр. Вършец 3540, бул. „България” № 10, Деловодство, всеки 

работен ден от 8:30 до 17:00 часа. 

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на адреса и в срока, посочени в обявата за 

настоящата обществена поръчка. 

2. Възложителят удължава срока с три дни, в случай че в първоначално определения срок са 

получени по-малко от три оферти. 

3. След изтичане на срока по т. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо 

от техния брой. 

4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

„Допълнение/Промяна на оферта” с входящ номер …….. за участие в процедура за събиране на 

оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: „(изписва се целия предмет)”. 

 
 
Дата на настоящата обява 

Дата: 30.10.2019 г. 

 Възложител 

Трите имена:  Петър Ганчев Стефанов  …………(подпис)*………… 

                                                                              (Подпис и печат) 

Длъжност: ВрИД кмет на Община Вършец - Съгласно Решение № 761/19.09.2019 г. на Общински 

съвет – Вършец 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 

  


