ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656727, факс: (032) 656703

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА
РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. МАРИЦА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ”
Одобрена с Решение №15РОП83/06.10.2015г. на кмета на Община Пловдив

Изготвил:
Аделина Хасова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
ЧАСТ ІІ – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧАСТ IІІ – УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
ІV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
ІV.А. НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
VІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТ ІV – ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Приложение №2 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Приложение №3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА (образец)
Приложение №3а – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 9 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №5 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №6 – ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК ПО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №7 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)
Приложение №8 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)

ЧАСТ V – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПЛАНОВО-ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ИЗХОДНИ ДАННИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Партида: 00267

РЕШЕНИЕ (версия 4)

Докуметът е публикуван в РОП под номер 690863

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: 15РОП83 от 06/10/2015 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00267
Поделение: Община Пловдив
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Пловдив
Адрес
пл.Стефан Стамболов №1
Град
Пловдив

Пощенски код
4000

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656752
Лице за контакт
Аделина Хасова - гл.експерт в дирекция Обществени поръчки
Електронна поща
Факс
zop.pd@abv.bg
032 660571
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача:
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150930BXhY2150564

УНП: a1860e99-1d1b-4a3a-a252-a571eea4cf7a
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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП
Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП
Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от
ЗОП
УНП: a1860e99-1d1b-4a3a-a252-a571eea4cf7a
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Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват
изготвянето на двуфазен проект за укрепване и социализация на
речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив,
включително сключване на всички необходими предварителни
договори с експлоатационните дружества и съгласуване на
изготвените проекти и получаване на становища от компетентните
органи.
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия
Офис IT оборудване
Офис осветление
Улично осветление

Да

Не

Климатици
Почистващи продукти и услуги
Конвенционални транспортни средства и
услуги, свързани с тях
Електрически превозни средства и
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)
ІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)

(брой)
(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 1, т. 2, във връзка
с чл. 16, ал. 8 от ЗОП, тъй като не са налице условия за
провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или
процедура на договоряне.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

УНП: a1860e99-1d1b-4a3a-a252-a571eea4cf7a
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС
Стойност на
ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 06/10/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Димитър Стоянов Кацарски
Длъжност:
Зам.-кмет ОСУТСИ, за кмет на община Пловдив съгласно Заповед
№15ОА2522/18.09.2015г.

УНП: a1860e99-1d1b-4a3a-a252-a571eea4cf7a
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Документът е публикуван в РОП под номер 690864

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Община Пловдив
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000471504
Пощенски адрес
пл.Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000

Държава
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656752
На вниманието на
Аделина Хасова - гл.експерт в дирекция Обществени поръчки
Адрес за електронна поща
Факс
zop.pd@abv.bg
032 660571
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.plovdiv.bg/
Електронен достъп до информация (URL):
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150930BXhY2150564
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):
Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг
национален или федерален орган,
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включително техни регионални или
местни подразделения
национална или федерална
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друго (моля, пояснете): ______________

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена
в приложение А)

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното
корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория
строителство, доставки или услуги, която съответства в
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Строителство
Доставки
Услуги
Изпълнение
Покупка
Категория услуга No 12
Проектиране и
Лизинг
(Моля, вижте приложение
изпълнение
В1 относно категориите
Наем
услуги)
Покупка на изплащане
Извършване,
Комбинация от
независимо с какви
горепосочените
средства, на
строителство,
отговарящо на
изискванията, указани
от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
гр. Пловдив
код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена
Обявлението обхваща създаването на
поръчка
динамична система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща
сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един оператор
оператора

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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Брой: ________ или (в приложимите случаи)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е
известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват
изготвянето на двуфазен проект за укрепване и социализация на
речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив,
включително сключване на всички необходими предварителни
договори с експлоатационните дружества и съгласуване на
изготвените проекти и получаване на становища от компетентните
органи.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

71220000

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да
(GPA)

Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
Не
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
само една
една или повече
всички обособени
обособена позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Проектните фази включват:
- Фаза „Идеен инвестиционен проект”, който ще бъде изработен в
два варианта, след което същите се представят на Общински
експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), където се
избира вариант, който да бъде доразработен в техническа фаза;
- Фаза „Технически инвестиционен проект”, който ще бъде
изработен на база одобрения идеен инвестиционен проект;
УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие
с Планово- техническото задание на възложителя, както и съгласно
действащото законодателство като изходните данни по т. 3 – 7 от
заданието ще бъдат предоставени на изпълнителя след сключване на
договора за възлагане на обществената поръчка. Плановотехническото задание и изходните данни са представени в Част V
от документацията за участие.
Прогнозна стойност на поръчката: 208333,33 лв. без вкл. ДДС,
съответно 250000,00 лв. с включен ДДС, като стойността с включен
ДДС е максимално допустимия финансов ресурс, който може да
осигури възложителя.
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва
ДДС:
208333.33 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции
(ако да) Описание на тези опции:

Да

Не

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да
Не
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между
________ и ________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: ________ или в дни 180 (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие в процедурата в размер на 2000 лв., която се
представя като парична сума, внесена по банковата сметка
на Община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително
трябва да бъде представена в оригинал със срок на валидност не
по-кратък от 200 дни, считано от датата, посочена като краен
срок получаване на оферти. Когато се представя банкова гаранция
за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в
нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП;
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % стойността му
без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция, същата
следва да бъде със срок на валидност минимум 30-дни след
окончателното приемане на изпълнението по договора.

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с
платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив:
Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив
Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03
Банков код - BIC - IORTBGSF
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Източник на финансиране на обществената поръчка е Община
Пловдив.
Възложителят ще заплаща поетапно услугите, предмет на поръчката,
както следва:
›Плащане след изготвяне на идеен инвестиционен проект;
›Междинно и окончателно плащане за изготвяне на технически
инвестиционен проект, всяко от които е определено в размер на
50% от цената за изготвянето му;
Всички условията и срокове на плащане са подробно разписани в
проекта на договор за възлагане на поръчката.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически
оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
Да
Не
(ако да) Описание на особените условия:
Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки
участник:
›за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.
47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
›който не представи някой от необходимите документи по чл. 56 от
ЗОП, включително и във връзка с чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП;
›който представи оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя, включително и на изискванията,
посочени в чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
›за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е
представил невярна информация за доказване на съответствието му
с критериите за подбор, обявени от възложителя;
›за когото е налице нарушение на императивните разпоредби на чл.
8, ал. 8, т. 2 и/или чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника,
адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен и по
възможност факс номер. Пликът съдържа три отделни запечатани
непрозрачни плика със следното съдържание:
1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”:

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от представляващия участника;
1.2. Представяне на оферта – по образец Приложение №3.
Документа „Представяне на оферта” включва и представяне на
участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към него
се прилагат:
›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а;
›Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен
текст) – представя се за всеки от посочените от участника
подизпълнители, само в случай, че има такива;
1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение,
а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващият;
1.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение
№4;
1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец
Приложение №5;
1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на
участника, съгласно посоченото в настящото обявление за
обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в "Условия и
указания" от документацията за участие ( Раздел ІІІ, т. 2)
1.7. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична
сума, в размер на 2000,00 лв., при условията описани в
настоящото обявление (Раздел ІІІ1.1.);
2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя
попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие
с образеца от документацията за участие - Приложение №7.
3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя
попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно
съответствие с образеца от документацията за участие Приложение №8.
Изискванията към подготовката и представянето на офертата са
подробно разписани в "Условия и указания" от документацията за
участие (Раздел ІV)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са
Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са
приложимите случаи):
изпълнени изискванията:
Не се поставят изисквания за
Не се поставят изисквания за
икономически и финансови
икономически и финансови
възможности.
възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са
необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
Участникът следва да представи
декларация-списък (по чл. 51,
ал. 1, т. 7 от ЗОП) на лицата,
включени в проектантския екип
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за изпълнение на поръчката.
Документът се изготвя по
образец на възложителя –
Приложение №6 към
документацията за участие. Към
декларацията-списък следва да
бъдат приложени:
›Автобиографии на проектантите,
включени в екипа, в които са
посочени образованието,
професионалната им квалификация
и професионалният им опит;
›Декларации за ангажираност за
целия срок на изпълнение на
поръчката, от името на всяко
лице, включено в проектантския
екип;

части, включени във фаза идеен
и технически инвестиционен
проект, посочени в техническото
задание за проектиране. Едно
лице може да бъде предложено за
изпълнението на повече от една
проектна част при условие, че
притежава необходимата
правоспособност и квалификация,
съответстваща на проектните
части.
Предвид сложността и предмета
на поръчката е необходимо в
екипа да бъдат включени:
Минимум един проектант с
професионална компетентност в
областта на хидротехническото
строителство, който следва да е
участвал в изготвянето на
минимум 2 проекта, свързани със
социализация и укрепване на
речни корита.
Минимум един проектант с
професионална компетентност в
областта на хидромелиоративното
строителство, който следва да е
участвал в изготвянето на
минимум 2 проекта, свързани със
социализация и укрепване на
речни корита.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Да
Не
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба:
Закон за устройство на територията, Закон за камарата на
архитектите и инжинерите в инвестиционното проектиране или
съответния национален закон в държавата, в която е установен
участникът.
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8

Основания за избора на ускорена процедура:

7

Партида: 00267

Договаряне

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Някои кандидати вече са избрани
Да
(ако е целесъобразно при определени
видове процедури на договаряне)

Не

(ако да, посочете имената и адресите на
икономическите оператори, които вече са
избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна
информация“)
Ускорена процедура на договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой
________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на
Да
Не
обсъжданите решения или на договаряните оферти
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на
посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или
за договаряне или в описателния документ
Критерии
Тежест
Срок за изпълнение
20
1
Цена
80
2
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
Да
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в
приложимите случаи)

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Да
(ако да)
Обявление за предварителна информация
Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________
Други предишни публикации (в приложимите случаи)

Не

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг
Час: 17:15
Платими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________ Валута:
Условия и начин на плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг

Да

Не

Час: 17:15

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
DA
EL
GA
LT
NL
RO
ES
DE
EN
IT
HU
PL
SK
CS
ET
FR
LV
MT
PT
SL
Други: ________

FI
SV

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни: 200 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/11/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:15

(в приложимите случаи) Място: Административната сграда на Община Пловдив - гр.
Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, стая № 36
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на
Да
Не
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
отваряне:
Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват
лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Tова представлява периодично повтаряща се поръчка
Да
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

Да

Не

Не

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези
средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за
които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично
срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна
разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените
начини.
В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите,
заинтересованите лица ще бъдат уведомени чрез
публикуване на съобщение в профила на купувача на Община
Пловдив, към преписката на обществената поръчка. Съобщение за
датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде
публикувано в профила на купувача, поне 2 (два) дни преди датата
на събитието. Всяка друга информация също ще бъде обявявана от
възложителя в профила на купувача на Община Пловдив, към
преписката на обществената поръчка.
Срокът за получаване на офертите е определен съобразно чл. 64,
ал. 3 от ЗОП.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 06/10/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Община Пловдив
Национален идентификационен № (ЕИК)
000471504
Пощенски адрес
пл. Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Държава
Пловдив
4000
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
Деловодство
032 656724
На вниманието на
Кмет на Община Пловдив
Адрес за електронна поща
Факс
Интернет адрес (URL):
http://www.plovdiv.bg/
IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган
извършва покупка
(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО
Категория №(1) Предмет
1
Услуги по поддръжка и ремонт
2
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
3
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на
поща

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Превоз на поща по суша(3) и по въздух
Далекосъобщителни услуги
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
Компютърни и свързаните с тях услуги
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с
технически изпитвания и анализи
13
Рекламни услуги
14
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни
и сходни услуги
Категория №(7) Предмет
17
Услуги на хотели и ресторанти
18
Услуги на железопътния транспорт
19
Услуги на водния транспорт
20
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21
Юридически услуги
22
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27
Други услуги
(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.

УНП: 9fa13503-bfd0-46f1-b8e3-bf684cac9fe8
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възложител:
Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла
на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ОБЩИНА ПЛОВДИВ.
Административен адрес: гр. Пловдив, пл. ”Стефан Стамболов” №1
Интернет адрес: www.plovdiv.bg,
Профил на купувача: http://op.plovdiv.bg/
2. Правно основание за възлагане на процедурата:
Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 14, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 16, ал. 8 от ЗОП, като провежда открита
процедура съгласно разпоредбите на Глава пета от ЗОП.
3. Наименование на поръчката:
„Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р.
Марица в границите на гр. Пловдив”
4. Административни изисквания:
4.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията,
посочени в ЗОП и предварително обявените от възложителя условия.
4.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се
предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Лице, което участва в
обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на
обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
4.3. Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за
когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя
за всички настъпили промени в посочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването
им.
4.4. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата всеки участник за
когото е налице нарушение на разпоредбите по чл. 8, ал. 8, т. 2 и/или чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Описание:
1.1. Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват изготвянето на двуфазен
проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр.
Пловдив, включително сключване на всички необходими предварителни договори с
експлоатационните дружества и съгласуване на изготвените проекти и получаване на
становища от компетентните органи.
Проектните фази включват:

1
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- Фаза „Идеен инвестиционен проект”, който ще бъде изработен в два варианта, след
което същите се представят на Общински експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ), където се избира вариант, който да бъде доразработен в техническа фаза;
- Фаза „Технически инвестиционен проект”, който ще бъде изработен на база
одобрения идеен инвестиционен проект;
1.2. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с Плановотехническото задание на възложителя, както и съгласно действащото законодателство като
изходните данни по т. 3 – 7 от заданието ще бъдат предоставени на изпълнителя след
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Планово-техническото
задание и изходните данни са представени в Част V от документацията за участие.
1.3. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и
задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2
към документацията за участие.
2. Финансови условия:
2.1. Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив.
2.2. Възложителят ще заплаща поетапно услугите, предмет на поръчката, както следва:

› Плащане след изготвяне на идеен инвестиционен проект;
› Междинно и окончателно плащане за изготвяне на технически инвестиционен проект,

всяко от които е определено в размер на 50% от цената за изготвянето му;

Всички условията и срокове на плащане са подробно разписани в проекта на договор за
възлагане на поръчката.
2.3. Прогнозна стойност на поръчката: 208333,33 лв. без вкл. ДДС, съответно
250000,00 лв. с включен ДДС, като стойността с включен ДДС е максимално допустимия
финансов ресурс, който може да осигури възложителя.
3. Договор:
3.1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с
участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът ще
влезе в сила на следващия работен ден след датата на неговото подписване. Срокът за
изпълнение на дейностите, предмет на договора не може да бъде повече от 180 (сто и
осемдесет) календарни дни и ще бъде ще бъде окончателно определен съгласно офертата на
избрания изпълнител. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител
следва да представи следните документи:
› Гаранция за изпълнение (съгласно посоченото в обявлението за обществената
поръчка);
› Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4, освен когато законодателството на държавата,
в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя;
3.2. Ако участника е чуждестранно лице представя документи издадени от компетентен
орган, или извлечения от съдебен регистър, или еквивалентни документи на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен.
3.3. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на
договора за възлагане на обществената поръчка обединението следва да се регистрира в
Регистър БУЛСТАТ съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като
представи пред възложителя: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
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регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че участникът, определен
за изпълнител на обществената поръчка е обединение от чуждестранни физически и/или
юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка,
следва да представи документ за регистрация от чуждестранната държава, в която са
установени.

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
Участникът трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектантска
правоспособност за всяка от отделните проектни части, включени във фаза идеен и
технически инвестиционен проект, посочени в техническото задание за проектиране. Едно
лице може да бъде предложено за изпълнението на повече от една проектна част при
условие, че притежава необходимата правоспособност и квалификация, съответстваща на
проектните части.
Предвид сложността и предмета на поръчката е необходимо в екипа да бъдат
включени:
Минимум един проектант с професионална компетентност в областта на
хидротехническото строителство, който следва да е участвал в изготвянето на минимум 2
проекта, свързани със социализация и укрепване на речни корита.
Минимум един проектант с професионална компетентност в областта на
хидромелиоративното строителство, който следва да е участвал в изготвянето на минимум 2
проекта, свързани със социализация и укрепване на речни корита.
2. Доказване съответствието на участниците с критериите за подбор:
Участникът следва да представи декларация-списък (по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП) на
лицата, включени в проектантския екип за изпълнение на поръчката. Документът се изготвя
по образец на възложителя – Приложение №6 към документацията за участие. Към
декларацията-списък следва да бъдат приложени:

› Автобиографии на проектантите, включени в екипа, в които са посочени
образованието, професионалната им квалификация и професионалният им опит;
› Декларации за ангажираност за целия срок на изпълнение на поръчката, от името на
всяко лице, включено в проектантския екип;
3. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, се представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на
разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените
подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на
участника с тях.
4. При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се
прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

ІV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания:
1.1. За участие в процедурата, всеки участник следва да представи оферта, изготвена
при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.
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Представените образци, неразделна част от документацията за участие и условията, описани
в тях са задължителни за участниците. Представянето на оферта, която е непълна или не
отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя, обективирани в
обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, е основание за
отстраняване от участие в процедурата.
1.2. Всички документи в офертата се подписват от законно представляващ/и участника
или от надлежно упълномощено/и лице/а. Във втория случай в офертата се прилага
пълномощното от законно представляващия/ите участника. Изискуемите документи, които
обективират лично изявление на конкретно лице представляващо участника не могат да се
подписват и представят от пълномощник.
1.3. Всички документи в офертата се представят на български език, без корекции и
поправки. Документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на
български език. Документи за регистрация, издадени на чужд език се представят и в
официален превод по смисъла на §1, т. 16а от ДР на ЗОП.
1.4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника копия, с гриф "Вярно с оригинала", подпис на
представляващия и печат на лицето (в приложимите случаи).
1.5. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, офертата се подава на български език и съгласно изискванията
посочени в чл. 56, ал. 4 от ЗОП.
1.6. При участници обединения в офертата се представя копие на договор или
споразумение за създаване на обединението. В случай, че представляващият не е посочен в
Договора/Споразумението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в
който задължително е посочен представляващият обединението в настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка.
1.7. Когато се предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на
поръчката, в офертата се прилага/т декларация/и за съгласие от името на всеки посочен
подизпълнител.
2. Срок на валидност на офертите за участие:
Срокът на валидност на офертата е определен на 200 дни, считано от датата,
посочена като краен срок за получаване на оферти по настоящата процедура, и представлява
времето, през което участникът е обвързан с условията на предложенията си. При
необходимост, възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си, съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП.
3. Представяне на офертата:
3.1. Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, електронен адрес, телефонен и по възможност факс номер. Пликът съдържа
три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани както следва:
Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите
изисквани от възложителя, отнасящи се до административното съответствие и
допустимостта на участниците.
Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя
техническото предложение на участника и други изискуеми от възложителя документи,
свързани с изпълнението на поръчката (ако има такива).
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Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на
участника.
3.2. Пликове №1, №2 и №3 се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се
надписва по следния начин:
ДО
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ 4000
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1
Относно: Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: (посочва се
наименованието на обществената поръчка)
Подател: (наименование на участника)
Адрес за кореспонденция: (пощенски адрес, телефон, факс, електронна поща)

3.3. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за
обществена поръка преди часа и датата, посочени като краен срок за представяне на
офертите. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.

ІVА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващия участника;
1.2. Представяне на оферта – по образец Приложение №3. Документа „Представяне
на оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което
към него се прилагат:

› Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а;
› Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя
се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива;

1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
1.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4;
1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5;
1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника,
съгласно посоченото в обявлението за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в
настоящите условия и указания ( Раздел ІІІ, т. 2)
1.7. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за
внесена гаранция под формата на парична сума, в размер на 2000,00 лв., при условията
описани в обявлението за обществена поръчка;
2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа
„Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие Приложение №7.
3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”:
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На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа
„Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за
участие - Приложение №8.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от
възложителя след изтичане на срока за приемане на същите и в съответствие с разпоредбите
на чл. 34 от ЗОП.
2. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. В работата си по разглеждане, оценка и класиране на
офертите Комисията спазва реда, предвиден в чл. 68 – 72 от ЗОП.
3. На оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отсртранени от
участие и отговарят на условията, посочени в ЗОП и предварително обявените от
възложителя условия.
4. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „икономически найизгодна оферта”. Офертите се оценяват по показателите, посочени в обявлението за
обществената поръчка и съгласно методиката за оценка на офертите, която е представена в
Приложение №1.

VІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка могат да направят това, като я изтеглят безплатно от
Профила на купувача на Община Пловдив. Хиперлинк към преписката на обществената
поръчка е посочен в обявлението.
2. Условията за искане и съответно - получаване на разяснения по документацията за
участие - са подробно разписани в чл. 29 от ЗОП.
3. Комуникация:
3.1. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен
път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или
чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
3.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по
факс или по електронен път. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от
посочените начини.
3.3. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците
в процедурата ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача
на Община Пловдив, към преписката на обществената поръчка.
3.4. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Всяка
информация ще бъде обявена от Възложителя в Профил на купувача на Община Пловдив,
към преписката на обществената поръчка.
4. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
възложителя в процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до
отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
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5. Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна
част от същата.
6. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.
Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно действащото законодателството
в Република България:
Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/
Национална агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg/ ;
Портал за електронни услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/
Министерство на правосъдието на Република България - http://mjs.bg/
Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация - www.publicregisters.info/
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд:
Национална агенция по приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Министерство на околната среда и водите - Информационен център на МОСВ : работи за посетители всеки работен ден от
14 до 17 ч. 1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22; Тел: 02/940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Министерство на труда и социалната политика - София 1051, ул. Триадица №2 Тел: 8119 443; Интернет адрес:
http://www.mlsp.government.bg
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в
границите на гр. Пловдив”
1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.
Обстоятелството „икономически най-изгодна оферта” се установява от методика за
определяне на комплексна оценка на всяка оферта, показателите и тежестта им. Участникът,
чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а
останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.
Максималният брой, който може да бъде присъден на участник при определяне на
комплексната му оценка е 100 точки.
2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
Показател

№
1.

Срок за изпълнение (С)

2.

Цена (Ц)

Максимално възможен
брой точки
100

Относителна тежест в
КО
20 %

100

80 %

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО = С*20% + Ц*80%
2.1. Показател „Срок за изпълнение” (С):
Оценява се предложеният общ срок за изпълнение на поръчката в календарни дни,
посочен в документа „Техническо предложение”. Изчислява се по формулата:
С = (Сmin/Cn)*100
Където:
Сmin – най-краткият предложен срок;
Сn – срокът, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
2.2. Показател „Цена”(Ц):
Оценява се предложената обща цена за изпълнение на поръчката, представляваща
сборът от предложените цени за изготвяне на идеен и технически инвестиционен проект,
посочени в документа „Ценово предложение”. Изчислява се по формулата:
Ц = (Цmin/Цn)*100
Където:
Цmin – най-ниската предложена цена;
Цn – цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;
Получените стойности от всяко изчисление по формулите за определяне на точките за всеки показател и за
комплексната оценка ще бъдат закръгляни до втория знак след десетичната запетая. При равна комплексна оценка
на две или повече оферти се прилага чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Изготвил: Аделина Хасова – гл. експерт в дирекция ОП
Съгласувал: инж. Димитър Кацарски –зам.-кмет ОСУТСИ, Община Пловдив
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Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в
границите на гр. Пловдив”
№ 15ДГ
Днес

/

2015г.

2015г., между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”
№1, ЕИК:000471504, представлявана от инж. Иван Борисов Тотев – Кмет и Елена Димитрова
– Директор дирекция „Счетоводство”, наричана по-долу в договора за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ - от една страна,
и от друга страна 2.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………,
наричана
по-долу
за
краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Решение ………………
на Кмета на община Пловдив, се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение да изготви проект за укрепване и социализация на речното корито на р.
Марица в границите на гр. Пловдив, съгласно клаузите и приложенията, които представляват
неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с приложимите действащи
нормативни изисквания.
(2) Дейностите, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхващат:
1. Проектиране, което ще се извърши двуфазно и съгласно одобреното Планово техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
- Фаза „Идеен инвестиционен проект”, който ще бъде изработен в два варианта, след
което същите се представят на Общински експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ), където се избира вариант, който да бъде доразработен в техническа фаза;
- Фаза „Технически инвестиционен проект”, който ще бъде изработен на база
одобрения идеен инвестиционен проект;
2. Сключване на всички необходими предварителни договори с експлоатационните
дружества;
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3. Съгласуване на изготвените проекти и получаване на становища от компетентните
органи;
(3) Място на изпълнение: Речното корито на река Марица в границите на гр. Пловдив –
участъкът от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на
град Пловдив.
Чл.2(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда / не предвижда
подизпълнители при изпълнение на дейностите предмет на договора.

използването

на

(2) Подизпълнители: ….. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват
подизпълнители)
(3) За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за
своя. ….. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
(4) При изпълнение на настоящия договор се спазват разпоредбите на чл. 45а и чл. 45б
от ЗОП. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3 Настоящият договор влиза в сила на следващия работен ден след датата на
неговото подписване.
Чл.4(1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, определен съгласно
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е общо …… календарни дни,
разпределени както следва:
1. Срок за изпълнение на фаза „Идеен инвестиционен проект” – до …. календарни
дни, считано от датата на предаване на необходимите изходни данни за обекта, констатирано
с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по договора,
до датата на предаване на вариантите на проекта за одобрение от ОЕСУТ.
2. Срок за изпълнение на фаза „Технически инвестиционен проект” – до …
календарни дни, считано от датата на одобрение на идейния проект от ОЕСУТ, до датата на
представянето и приемането на изготвения технически инвестиционен проект от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Срокът за изпълнение на предмета на договора се прекъсва в периода от
предаването до приемането и одобрението на идейния проект от ОЕСУТ.

ІІІ. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5(1) Общата стойност на договора е определена в размер на … съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като същата е разпределена, както следва:
1. Цена за изготвяне на идеен инвестиционен проект (в два варианта) - …
2. Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект - …
(2) Цените по ал. 1, включват всички необходими разходи за изпълнението на
дейностите, предмет на договора - разходи за проектиране, разходите по предварителните
договори и съгласувателните процедури на проектите, разходи за заплащане на
възнаграждения на екипа за изпълнение на договора, разходи свързани с управлението на
договора, както и всички други присъщи разходи неупоменати по-горе. Цените за
изпълнение на договора не подлежат на промяна, освен в случаите предвидени в Закона за
обществените поръчки.
Чл.6(1) Възложителят заплаща цените по договора, както следва:
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1. Плащане за изготвяне на идеен инвестиционен проект – извършва се в срок до 30
дни от датата на представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото
счетоводно законодателство, придружена от документите, удостоверяващи одобрението на
проекта от ОЕСУТ.
2. Междинно плащане за изготвяне на технически инвестиционен проект – 50% от
цената за изготвяне на технически инвестиционен проект по чл. 5, ал. 1, т. 2 в размер на
…………… лв. се заплаща в срок до 30 дни от датата на представяне на оригинална фактура,
оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от приемопредавателния протокол, удостоверяващи представянето и приемането на изготвения
технически инвестиционен проект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Окончателно плащане за изготвяне на технически инвестиционен проект - 50% от
стойността по чл. 5, ал. 1, т. 2, представляваща разликата между цената за изготвяне на
технически инвестиционен проект и изплатеното междинно плащане по т. 2, се заплаща в
срок до 30 дни от датата на издаване на разрешение за строеж и представяне на оригинална
фактура, оформена съгласно действащото счетоводно законодателство, придружена от
протокола по чл. 10.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от бюджета на Община Пловдив, в
български лева с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, сроковете за разплащане могат да
бъдат удължени до 60 календарни дни, когато това се налага по важна причина.
(4) Сроковете за плащане спират да текат, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за
плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните
изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава
да тече след отстраняване на всички несъответствия.
(5) В случай, че за изпълнението на дейностите, предмет на този договор, има сключен
един или повече договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното
плащане за дейностите, извършвани с участието на подизпълнител, след като получи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/те всички работи, приети
съгласно клаузите на настоящия договор.

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.7(1) Изпълнението на дейностите по проектиране във фаза „Идеен инвестиционен
проект” се възлага чрез предаването на необходимите изходни данни за обекта, за което се
съставя приемо-предавателен протокол.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава за одобрение на ОЕСУТ изготвените варианти на
идейния инвестиционен проект в едно с всички предварителни договори с
експлоатационните дружества.
(3) Приемането на дейностите по проектиране във фаза „Идеен инвестиционен проект”
се извършва чрез представяне на документите, удостоверяващи одобрението на проекта от
ОЕСУТ.
Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава изготвения технически инвестиционен проект на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет екземпляра на хартиен носител и в електронен вид съгласно
изискванията, посочени в Планово-техническото задание.
(2) Проекта се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител след като е
преминал всички предварителни съгласувателни процедури съгласно нормативните
изисквания. За приемането се съставя протокол, подписан от страните по договора или техни
представители.
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(3) След приемане на проекта по реда на предходната алинея от настоящия договор,
задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е да предприеме необходимите действия за одобряването
на същия и издаване на строително разрешение като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оказва
съдействие при всяка възникнала необходимост.
Чл.9(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да върне за преработване проекта, ако установи,
че същият не съответства на Планово-техническото задание.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме проекта, ако се установят
недостатъци, които препятстват одобряването му, респ. които го правят негоден за
изпълнение.
(3) За действията по ал. 1 и ал. 2 се съставя протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни представители.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички необходими корекции и преработки, ако
такива се налагат по предписания на органите, съгласуващи проекта и одобряващата
инстанция, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или в срока, посочен в документ, издаден от съответния компетентен орган, който следва да
одобри проекта.
Чл.10 Окончателното приемане на дейностите по проектиране във фаза „Технически
инвестиционен проект” се осъществява след издаването на строително разрешение, за което
се съставя протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни
представители.
Чл.11 В случай, че за изпълнението на дейностите, предмет на този договор, има
сключен един или повече договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема
изпълнението на дейност, за която е сключен договор за подизпълнение, в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при спазване условията и сроковете на този
договор и при коректно изпълнение на задълженията по него;
2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие или указания за
успешното изпълнение на задълженията му;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложената му работа в обем и качествено, в съответствие с всички
условия и срокове, описани в настоящия договор и приложенията, представляващи
неразделна част от него, както и при спазване на всички приложими закони и подзаконови
нормативни актове, имащи пряко отношение към дейностите, предмет на договора;
2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисканата от него информация за изпълнение
на дейностите и да го информира за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението;
3. да изпълни проектирането така, че да отговаря на действащите нормативни
изисквания и носи отговорност за законосъобразността, качеството, пълнотата и
приложимостта на изработените от него проекти;
4. да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор.
5. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да осъществява проверки по време
на изпълнение предмета на договора;
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6. да работи с технически правоспособни лица при изпълнение на задълженията си по
договора;
7. да осъществи всички предварителни съгласувателни процедури по одобрение на
проектите съгласно нормативните изисквания;
8. да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като извършва всички необходими корекции и
преработки, ако такива се налагат по предписания на органите, съгласуващи проекта и
одобряващата инстанция, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в срока, посочен в документ, издаден от съответния компетентен
орган, който следва да одобри проекта;
9. да упражнява авторски надзор през цялото времетраене на строителството за
реализиране на проекта като тази дейност ще бъде възложена чрез отделен договор по реда
на ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключване на договор за авторски
надзор по надлежния ред, като същия следва представи декларация/и за отказ от името на
съответния/те проектант/и – автор/и на проектната/ите част/и.
10. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор;
11. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители (ако има такива) в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане
в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в
седемдневен срок от настъпването им, като представя надлежно заверено копие от
съответните документи.
Чл.13(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.
по всяко време да упражнява контрол върху качественото изпълнение на
настоящия договор;
2. да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна
степен по обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или
преработено;
3. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;
4. да спре всички дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания по настоящия договор, в
случай, че констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на
застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
2. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
3. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта;

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
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Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 5% от общата стойност на договора без включен ДДС, равняваща се на …… лв.
и е представена под формата на …
(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен срок, считано от
датата на окончателното приемане на дейностите по проектиране по чл. 10;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на договора от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
Чл.15(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и
търговското законодателство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил услуга, предмет на договора в срок,
и забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,3% (три десети от процента) на ден от
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените
вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или
квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (една десета от
процента) от общата стойност на договора без включен ДДС.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните разпоредби
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕПРЕВДИВЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.16(1) Настоящият договор се прекратява:
1. с окончателното му изпълнение;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. в случай на системно нарушаване на клаузите на договора (повече от два пъти), като
в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки 10-дневно
писмено предизвестие до неизправната;
4. по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди (ако такива са налице) в размер на
0,01% от стойността на договора без включен ДДС;
5. при условията на чл. 43, ал. 8 от ЗОП;
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6. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 (седем)
работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са налице
обстоятелствата по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
Чл.18(1) Страните не отговарят една спрямо друга и не си дължат обезщетение за
претърпени вреди и загуби, при неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в
резултат на настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидените
обстоятелства, те не могат да се позовават на тях при неизпълнение на задълженията си по
договора.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено, с известие, да уведоми другата страна за
настъпването им и за спиране изпълнението на договора до отпадането на непредвидените
обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се
спира за времето, през което са налице непредвидени обстоятелства.

VIІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19 Настоящият договор не може да бъде изменян, освен при условията на чл. 43, ал.
2 от ЗОП.
Чл.20 Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато
са връчени лично (срещу подпис) или са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс,
електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. Когато
някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
Чл.21 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в добрия дух и по
пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
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Чл.22 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл.23 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Чл.24 Неразделна част от настоящия договор представляват:

› Планово-техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
› Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Настоящият договор се състои от … страници и се състави в 4 еднообразни екземпляра –
1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в
границите на гр. Пловдив”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подаването на офертата Ни за участие в, обявената от Община Пловдив,
процедура за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след
запознаване с пълната документация и всички предварително обявени условия на
възложителя, Ви представяме:
Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА:
ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
УЧАСТНИКА ЗА ПРОЦЕДУРАТА:
(посочват се трите имена и качеството на лицето)

ДРУГИ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УЧАСТНИКА ПО УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ:

(посочват се трите имена и качеството на всяко лице, като полето се попълва в приложимите случаи)

ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕИК:

БУЛСТАТ:

ДРУГА ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

(полетата се попълват в зависимост от конкретния случай и в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)

(В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият
брой полета.)

Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП:

№

Наименование на подизпълнителя, ЕИК или друга
идентифицираща информация

Обхват на дейностите, които ще извършва

Дял на участие
в % от
стойността на
обществената
поръчка

(Информацията се попълва задължително в случай, че участника предвижда използването на подизпълнители.)
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Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП:
Запознати сме със съдържанието на проекта на договор, част от документацията за
участие в обществената поръчка, и приемаме без възражения клаузите в него.
Банкова сметка, по която следва да бъде възстановена гаранцията за участие:

› Обслужваща банка:
› Банкова сметка (IBAN):
› Банков код (BIC):
› Титуляр на сметката:
(информацията се попълва в приложимите случаи)

Срок на валидност на офертата:
Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок от 200 (двеста) календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на оферти.
Декларираме:
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Като неразделна част от настоящия документ прилагаме всички необходими и
изискуеми от Възложителя документи, включително по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП.
Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на участника

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на
проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на
гр. Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП,
-Не съм осъден(а), с влязла в сила присъда за:
-Реабилитиран(а) съм за:

› престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
›
›
›
›

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

(Моля, отбележете квадратчето, до което е изписано вярното твърдение. Отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася до конкретния участник.)

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Представляваният от мен участник:
-няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата, към общината си по седалище и към община Пловдив, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
-има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата, към общината си по седалище и към община Пловдив, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
-няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен; (обстоятелството се отнася се за
чуждестранни участници)
(Моля, отбележете квадратчето, до което е изписано вярното твърдение. Отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася до конкретния участник.)

Забележка: Декларацията се представя от лицата, представляващи всеки участник, съответно всеки член на обединение,
съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3а

Обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не съм свързан, по смисъла на § 1, т.
23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Информация:
В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ЗОП включвам следната информация в
настоящата декларация:
Публични регистри, в които се съдържа информация за посочените в
декларацията обстоятелства (в приложимите случаи):

и/или
Компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
представляваният от мен участник е установен, са длъжни да предоставят
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя (в приложимите случаи):

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

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис /и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата, представляващи всеки участник, съответно всеки член на обединение,
съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност
по чл. 55, ал. 7
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на участника

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на
проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на
гр. Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР
на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг участник в
настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 8, т. 2
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на лицето, което представлява

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на
проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на
гр. Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
 Вариант 1:
Не съм участвал като външен експерт, по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, при
подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Не съм свързано лице с лице, което е участвало като външен експерт, по смисъла на чл.
8, ал. 7 от ЗОП, при подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка.
 Вариант 2:
Участвал съм като външен експерт, по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, при подготовката
на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, но документите, в чието
разработване съм участвал са променени така, че не предоставят на представляваното от мен
лице информация, която му дава предимство пред другите участници в настоящата
процедура.
 Вариант 3:
Свързано лице съм с лице, което е участвало като външен експерт, по смисъла на чл. 8,
ал. 7 от ЗОП, при подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка, но документите, в чието разработване е участвало лицето, са променени така, че не
предоставят на представляваното от мен лице информация, която му дава предимство пред
другите участници в настоящата процедура.
(Моля отбележете в квадратчето единия от вариантите, в който се съдържа вярното твърдение. Избира се
единият от посочените варианти в зависимост от обстоятелствата, които се отнасят до лицето, което
попълва декларацията.)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата, които представляват участник/подизпълнител/член на обединение, съобразно
чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 7
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на участника

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на
проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на
гр. Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник разполага със следния екип от лица с пълна
проектантска правоспособност, които ще отговарят за извършването на услугите, предмет на
горецитираната обществена поръчка:
ПРОЕКТНА ЧАСТ

ПРОЕКТАНТ, КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(съгласно планово-техническото задание
на възложителя)

(трите имена и номер, под който е вписан в регистъра на КИИП или в еквивалентен
регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен)

Като неразделна част към настоящия списък се прилагат:

 Автобиографии на проектантите, включени в екипа, в които са посочени
образованието, професионалната им квалификация и професионалният им опит … броя;

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №6

 Декларации за ангажираност за целия срок на изпълнение на поръчката, от
името на всяко лице, включено в проектантския екип - … броя;

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис /и печат

.

2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в
границите на гр. Пловдив”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
цитираната обществена поръчка.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката в съответствие с всички изисквания
на възложителя, посочени в документацията за участие и приложенията към нея.
2. Ще извършим двуфазно проектиране в съответствие с одобреното Планово техническо задание на възложителя, както следва:
- Фаза „Идеен инвестиционен проект”, който ще бъде изработен в два варианта, след
което същите се представят на Общински експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ), където се избира вариант, който да бъде доразработен в техническа фаза;
- Фаза „Технически инвестиционен проект”, който ще бъде изработен на база
одобрения идеен инвестиционен проект;
2. Предлагаме общ срок за изпълнение на поръчката … календарни дни,
разпределени както следва:
Срок за изпълнение на фаза „Идеен инвестиционен проект” – до … календарни
дни, считано от датата на предаване на необходимите изходни данни за обекта, констатирано
с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по договора
до датата на предаване на вариантите на проекта за одобрение от ОЕСУТ.
Срок за изпълнение на фаза „Технически инвестиционен проект” – до …
календарни дни, считано от датата на одобрение на идейния проект от ОЕСУТ до датата на
представянето и приемането на изготвения технически инвестиционен проект от страна на
възложителя.
(Общият срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 180 календарни дни)

3. Ще упражняваме авторски надзор през цялото времетраене на строителството за
реализиране на проекта, за което ще сключим договор с възложителя при спазване
разпоредбите на ЗОП.
4. Ще извършим всички необходими действия за сключване на предварителни договори
с експлоатационните дружества, съгласуване на изготвените проекти и получаване на
становища от компетентните органи.
Дата:

2015г.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в
границите на гр. Пловдив”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме Ценовата ни оферта за изпълнение на цитираната
обществена поръчка, както следва:
ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - … лв.
ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - … лв.
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, С ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДДС В ПРИЛОЖИМИТЕ СЛУЧАИ.
Цените са определени в пълно съответствие с условията на възложителя, посочени в
документацията за участие и приложенията към нея като при формирането им сме спазили
принципите на лоялната конкуренция.

Дата:

2015г.

ПОДПИС /И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническите спецификации са приложени в отделен архивен файл, който е прикачен към
документацията за участие, публикувана по преписката на обществената поръчка в профила на
купувача на Община Пловдив.

