АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 4
Изх.№ 12-00-140/23.04.2019год
Възложител: община Созопол
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки:00568
Адрес: гр. Созопол, пл.“Хан Крум“ №2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Петя Чапевова
Телефон: 0550 25702
E-mail: otdel_pnous@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за

реализиране на строеж: „Пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в
Общински лесопарк Света Марина, гр. Созопол” в рамките на проект „Развитие на
устойчив културен туризъм в Черноморския басейн“, (Development of Sustainable Cultural
Tourism in the Black Sea Basin, CULTOUR-BSB), референтен номер BSB 117, по ДБФП
№100708/05.09.2018г., финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично
сътрудничество на Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 20142020“.
Кратко описание:
Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да реализира изготвен
технически проект: „Пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в

Общински лесопарк Света Марина, гр. Созопол”.
1. Съществуващо положение

Лесопарк „Света Марина“ е разположен в местността „Света Марина“ на 3 км от гр.
Созопол и в непосредствена близост до морето.
Автомобилният и пешеходният достъп се осъществяват по асфалтови улици от
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към север и изток. В различни етапи на проектиране и строителство са реализирани
следните обекти:
 В северната част на лесопарка, непосредствено до пътя за град Созопол и на 10
минути пеша, е изграден паркинг с 134 паркоместа.
 В източната част има изградени четри двойни тенис-корта и едно
многофункционално игрище, амфитеатър за 390 човека, детски площадки за
различни възрастови групи, площадка с уреди за спорт, както и алейна мрежа. В
зоната между многофункционалното игрище и единия тенис-корт има изградена
площадка с уреди за спорт и обслужваща сграда към тях.
 В западната част на парка терена е много стръмен и има наличие на
съществуваща в голяма степен саморасла растителност. Там е изградена
частична вело и пешеходна алея, свързваща паркинга и зоната на параклиса Света
Марина, разположен в граничещ на територията на парка имот.
2. Проектно решение.

За обект: „Пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в Общински
лесопарк Света Марина, гр. Созопол”, има изготвен технически проект.
Проектното решение конкретизира основните функции и дейности на
разработените обекти и ги зонира най общо като:
Зона за пешеходен туризъм и места за почивка – преминава през част от
територия на парка, несоциализирана до този момент и има основна функция –
възможност за разходка сред природата и места за почивка. Предвижда се монтаж на
три беседки по трасето на новоизградената пешеходна алея, чиито параметри са –
ширина 2м и дължина 875м =обща площ 1750 кв.м.
Зона за отдих с беседки и маси – ситуирана в близост до културна
забележителност от местно значение – Параклис «Света Марина». Зоната е терасирана
естествено спрямо наклона на терена, като най-общо се предвиждат две тераси на
амфитеатрален принцип, до който се достига посредством пътека с ширина 1,5м и
няколко стъпала за преодолваване на голямата денивелация на терена.
На първата тераса ще бъдат монтирани маси и пейки. За укрепване на ската като
естестнено терасиране ще се използва подпора на габионна стена. Изработените и
монтирани габиони ще играят роля на пейка, покрита с дървени скари. На следващото
ниво се разполагат три броя шестоъгълни беседки по протежението на алеята.
Монтажът на беседки, информационни табла, сигнализация и указателни табели,
маси и кошчета е съгласно приложен монтажен план.
Място на извършване: Общински лесопарк „Св. Марина”, гр. Созопол
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 154 123 /сто петдесет и четири
хиляди сто двадесет и три лева ./ лв. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

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

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: От участие в обществената поръчка се отстранява
участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6
и 7 от ЗОП, както следва:
1.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от
Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава
членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301
- 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан
участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в
състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица,
които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В случаите по чл.54, ал. 2 от ЗОП, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
Чл.54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския
закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има
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аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата
или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
В случаите по чл.40, ал. 1, т. 11 и 12 от ППЗОП, когато лицето има повече от един прокурист,
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си,
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от
наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.
Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или
косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и
нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената
поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това
обстоятелство става чрез попълване на декларация по образец/.
Съобразно чл.4, т.23 и чл.59, ал.2 ЗМИП мерките за превенция на използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари са задължителни за лицата, организиращи възлагането
на обществени поръчки. Последните идентифицират всяко физическо лице, което е действителен
собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, чрез събирането на:
1. справка от съответния регистър по чл. 63 от ЗМИП и документите по чл. 64 от ЗМИП;
2. документите и справките по чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМИП, както и други документи, от които да са
видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът съгласно
§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, както и да няма съмнение, че лицето, за което е
получена информация по т. 1, е актуалният действителен собственик;
3. декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник,
не може да подава самостоятелно оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници /декларирането на това
обстоятелство става чрез попълване на декларация по образец/.
Съгласно чл.69, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне
на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския
съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си
от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива
процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея
юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури,
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в
което лицето по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ е станало съдружник, притежава дялове или е
управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност /
декларирането на това обстоятелство става чрез попълване на декларация по образец/.
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния професионален
регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени, което им позволява да
изпълняват строителството на обекти четвърта група, четвърта категория съгласно Правилника
за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в
обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по
строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната
група и категория строеж.
Документи за доказване на годността /правоспособността/ за упражняване на професионална
дейност:
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на удостоверение от Централния
професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на
обекти четвърта група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата
на строителите.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители,
които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената
поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят
копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им
позволява да изпълняват строителството на обекти четвърта група, четвърта категория съгласно
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и
при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.
Икономическо и финансово състояние:
1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство
на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла
на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална
отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се
представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за
подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.
Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя
касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е
ЮЛ, няма да извършва строителство, то тогава по силата на текста на законовата норма той не
може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна,
не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ
„Професионална отговорност” в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда
за задължително застраховане в проектирането и строителството.
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Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители,
които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената
поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят
копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност”. За изпълнител,
съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват
съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка,
установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност
следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран.
Технически и професионални способности:
I. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за
изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•
Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с
квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в
областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да
бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен
случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на
изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или
строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на
отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве,
притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат
удостоверяващ завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството или
еквивалентен документ за чуждестранните лица.
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от
него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да
съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).
При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни
образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и специалност, съгласно
законодателството на държавата, в която са установени. Прилагат се разпоредбите на Директива
2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити
в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии
в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи
национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки,
съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните
квалификации.
Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно
учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от
24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение,
проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните
позиции в екипа.
II. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO
9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от
друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни
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сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е
имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно
стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или
еквивалент.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от
друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и
други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участник не е
имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представят
един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката,
и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и
документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Определеният за изпълнител следва в срок не по-късно от датата на сключване на договора
да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” и
документите, които доказват професионалната компетентност на лицата, се попълва и
представят само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря
на поставения критерий за подбор.
2. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена
система на управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или
еквивалентен с обхват в областта на строителството или еквивалент.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на
управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват
в областта на строителството или еквивалент.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените
7

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
3. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена
система на управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или
еквивалентен с обхват в областта на строителството.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на
управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с
обхват в областта на строителството.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални
способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на
поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване
от процедурата.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря
на някое от условията по чл.65, ал.4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване
на договора за обществена поръчка.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да
докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на
условията по чл.65, ал. 2 – ал.4 от ЗОП.
Всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника, представя отделни документи, с
които се доказва липсата на основания за отстраняване и съответствието на третото лице с
критериите за подбор, съобразно капацитета/ресурсите, който то ще предостави на участника за
целите на изпълнението на настоящата обществена поръчка.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,
ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
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процедурата.
Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по
чл.66, ал.2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната по чл.66, ал. 5
от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от
договора за подизпълнение.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като
отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за
тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на
искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите,
посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. Замяна или включване на
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на
договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на
условията по чл.66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.
Всеки подизпълнител представя отделни документи, с които се доказва липсата на основания за
отстраняване и съответствието на подизпълнителя с критериите за подбор, съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Показател 1 – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)
Тежест: 70 т.
Име: Показател 2 – Срок за изпълнение на строителството
Тежест: 30 т.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 07.05.2019г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 08.07.2019г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 08.05.2019г.
Час: (чч:мм ) 11:00
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община
Созопол, адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

проект „Развитие на устойчив културен туризъм в Черноморския басейн“, (Development
of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin, CULTOUR-BSB), референтен номер
BSB 117, по ДБФП №100708/05.09.2018г., финансиран от Съвместна оперативна
програма за трансгранично сътрудничество на Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“.

Друга информация (когато е приложимо):

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие
с поставените критерии за подбор, както и гаранция за изпълнение. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една
страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на
задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи
като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три процента/ от стойността на
договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Созопол:
Банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
IBAN: BG41 CECB 9790 3379 9626 02
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BIC: CECBBGSF
- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата
гаранция и в застраховка изрично се посочва договорът, по който се представя
гаранцията.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от
името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията.
Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са
уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 23.04.2019г.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Петя Спирова Чапевова
Длъжност: Заместник кмет на община Созопол
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