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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Наименование и адрес на Възложител:
Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Община Севлиево.
Адрес на възложителя: гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1.
Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане наобществена

поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие
в процедурата.

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране:

2.1. Описание на предмета на поръчката:
Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО  и съгласно чл. 20, ал.

2, т. 1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура
„публично състезание“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на
водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски
ливади“), подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване
на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води”.

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка“
и/или „Поръчка“ и /или „Процедура“, следва да се тълкува като обществена поръчка,
която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи чрез процедура „публично
състезание“ по смисъла на чл.176-181 от ЗОП.

Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в
техническото задание и заданието за оферта.

2.2. Прогнозна стойност на поръчката:
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 300 000 (триста хиляди) лева без ДДС

или 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева с ДДС.

2.3. Източник на финансиране:
2.3.1. 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лева с ДДС, обезпечени от

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – по Споразумение №
РД-02-30—5/23.01.2017 г. – за финансиране на обект: „Увеличаване капаците на БПС –
Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с
вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“);

2.3.2. 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева с ДДС, обезпечени със собствени
инвестиционни средства на Община Севлиево и/или ВиК Оператора („Бяла“ ЕООД –
Севлиево) – от Инвестиционната му програма за 2017 г.

ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

3. Кратко описание на предмета на поръчката /технически параметри/:
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“ и съгласно чл. 20,

ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 176 - 181 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчката е 300 000
(триста хиляди) лева без ДДС или 360 000, 00 лв. (триста и шестдесет хиляди ) лева с
ДДС.

Предназначението на проектната техническа инфраструктура, системите и
съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води, е да подобри и да направи
устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 /четири/ броя шахтови кладенци
(ШК) и Бункерните помпени станции (БПС) към тях (за добив на води с питейно – битови
качества от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAI022 и наименование: „Порови
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води в Кватернера – р. Росица в Севлиевската котловина”), изградени и въведени в
експлоатация в кадастрален район (масив) 59 от землището на гр. Севлиево (с ЕКАТТЕ) ,
област Габрово, в периодите, когато основните компоненти, формиращи запасите на
подземни води в това водно тяло, са крайно недостатъчни – от една страна, а от друга страна
– потребностите от допълнително водоснабдяване, с което да се компенсира сезонно
намаляващия речен отток към откритите речни водохващания за централно водоснабдяване
във Водоснабдителна система 1 (ВС1), рязко нарастват, поради което се налага почти
ежегодно въвеждане на режимно водоподаване и водоразпределение към населените места,
обслужвани от тази водоснабдителна система, стопанисвана и експлоатирана от ВиК
Оператора „Бяла” ЕООД – Севлиево (ВиКО).

Спецификата на съставните елементи от цялостното техническо решение за обекта
налага обособяването им в два отделни технологични етапа на проектиране, изпълнение на
проектните СМР и въвеждане в експлоатация, от които предмет на настоящата обществена
поръчка е:

Етап I (Подобект № 1): В този етап попада линейната част от техническата
инфраструктура и съоръженията към нея, предвидени за изграждане по проекта,

в т.ч.:
 Довеждащ (преносен) напорен водопровод от тръбното водовземане (чрез

отклонение от съществуващия преносен хидромелиоративен водопровод (част от ВКМиС
на НС „Видима”, захранван с вода от яз. „Ряховски ливади”), до входната шахта на
Утаителя в СОЗ, пояс I, който се предвижда да бъде учреден около системите и
съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземното тяло на
съществуващите 4 /четири/ броя ШК и БПС – в експлоатация;

 индивидуална Водомерна шахта и необходимия брой съпътстващи  водопровода
съоръжения: шахти въздушник, калоотток, СК, преминавания през препятствия и пр.;

 Продълбочаване на участък от дере – изпускател на яз. „Ряховски ливади”,  за да
се осъществи отводняването на Водомернара шахта и Шахта - Калоток № 1 по трасето
на довеждащия водопровод;

Трасето на водопровода попада изцяло в сервитута на стопански (обслужващи имоти)
и експлоатационни пътища, като от хм.0+00 до хм.0+88 и от хм.0+99 до хм.9+66 е
разположено почти успоредно на талвега на ГНК „Видима”. На хм.0+88  и хм.9+66 се
предвиждат началата на въздушни преминавани на канала.

Теренът по трасето на водопровода е изключително равнинен (с изключение на
участъците от хм.8+21 до хм.8+67 – двустранен наклон и от хм.9+78 до хм.11+58 – стръмен
наклон), като има участъци с обратен наклон на посоката на движение на водата. С цел
спазване на минималния допустим наклон съгласно действащото законодателство (J =
0.002), в участъка от хм.0+99 до хм.9+66, умишлено на разстояния над 200м са предвидени
последователно шахти калоотток и въздушник.

Довеждащия (преносен водопровод) е предвидено да бъде изпълнен от тръби PE-100,
PN6, SDR-26, с обща дължина Lобщо = 1 531 м’ и включва следните обособени участъци:

№
Участък Li

Вид на тръбите
DN/OD PN SDR

(от т. … до т. …) (м’) (мм) (атм.) -

1 Водом.III - Вр.1 88 HDPE - тръби P100 250 6 26

2 Вр.1 - т. 2
11 Стом.тръби - изолирани 219/6

14 Стом.тръби - изолирани 273/6,3

3 т. 2 - К2 (Вр. 7) 202 HDPE - тръби P100 315 6 26

4 К2 (Вр. 7) - Вр. 22 552 HDPE - тръби P100 315 6 26

5 Вр. 22 - В3 (Вр. 25) 99 HDPE - тръби P100 280 6 26

6 В3 (Вр. 25) - т. 17 12 Стом.тръби - изолирани 219/6
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7 т. 17 - Вр. 28

24 HDPE - тръби P100 200 6 26

15 Стом.тръби - изолирани 219/6

16 HDPE - тръби P100 200 6 26

8 Вр. 28 - Вр. 29 60 HDPE - тръби P100 200 6 26

9 Вр. 29 - т. 20 75 HDPE - тръби P100 200 6 26

10 т. 20 - т. 23 13 Стом.тръби - изолирани 219/6

11 т. 23 - т. 26 187 HDPE - тръби P100 250 6 26

12 т. 26 - т. 27 11 Стом.тръби - изолирани 219/6

13 т. 27 - Вр. 35 83 HDPE - тръби P100 225 6 26

14 Вр. 35 - т. 30
59 HDPE - тръби P100 225 6 26

10 HDPE - тръби P100 200 6 26

4. Данни за обособени позици:
Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Предвид това, че предметът

на поръчката е неделим, тъй като видовете СМР са свързани технологично и времево, е
невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

5. Възможност за представяне на варианти в офертите
Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

6. Срок за изпълнение на обществената поръчка
Срокът за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка е до три

месеца, считано от получаване на възлагателното писмо и се определя съгласно
предложението на изпълнителя.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ

7. Общи изисквания към участниците в процедурата:

7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български
или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко
друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено.

7.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.

7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

7.4. Когато Участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и
задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки
член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в
обединението.
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7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата
обществена поръчка.

7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на
подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението
на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди
подписване на Договора за възлагане на съответната обособена позиция от настоящата
обществена поръчка;

7.7. Подизпълнители
7.7.1 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.

7.7.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на
условията по т.7.7. 2.

7.7.4. 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.

7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. 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.

7.7.6. Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на
поръчката.

7.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.7.10. 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.

7.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 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, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по
отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно
изпълнените до момента дейности.

7.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11.
заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в
тридневен срок от тяхното сключване.

7.8. 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.



6

7.9. Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат
да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1,
т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и  т.4  от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
а/. лицата, които представляват участника или кандидата;
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или

кандидата;
в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на
повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат
само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния
стопански субект.

7.11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност:

8.1. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС), съгласно Закона за камарата на строителите (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7
Февруари 2017 г.) – за изпълнение на строежи от четвърта група, трета категория , по
смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 5,
ал. 6, т. 4.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален
регистър на строителя (обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.), която да му позволява
извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник
чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи
съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален
регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на
строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено
копие, придружен с превод на български език.

8.2. За доказване на професионалната годност участникът
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор,

участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП, част IV, раздел А: „Годност“, т. 1) информация за регистрацията – номер на
удостоверението за вписване, обхват, срок на валидност.

Преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител представя заверено от
участника копие на валиден документ, удостоверяващ вписването на участника за
посочените групи и категории строежи в ЦПРС, а за участник чуждестранно лице -
еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му
закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е
установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на
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настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на
български език.

9. Икономически и финансови изисквания към участниците:

9.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние, както следва:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние, както следва:

Общо за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да е
реализирал общ оборот не по-малко от 900 000,00 (деветстотин хиляди) лева ДДС и
оборот включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – не по-малко
300 000 (триста хиляди) лева без ДДС.

За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор,
участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а)
съответната информация за общия годишен оборот и годишния оборот в стопанската
област, обхваната от поръчката, за последните три приключили финансови години.
Изискуеми документи:

Доказателства за съответствието на участника с критерия за подбор, а имено:
Преди сключване на договор за възлагане на обществената поръчка участникът,

избран за изпълнител представя един или няколко от документите предвидени в чл. 62, ал.1
и ал. 2 от ЗОП.

9.2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в
Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите, застраховка
за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от
ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна
сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.

9.2.1. За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за
подбор, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5)
съответната информация.

Изискуеми документи: Преди сключване на договор за възлагане на обществената
поръчка участникът, избран за изпълнител представя заверено за вярност от участника
копие на застраховка "Професионална отговорност".

10. Технически и професионални способности:

10.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от
датата определена като крайна за получаване на офертите поне еднo строителство с предмет
и обем, идентични с предмета на поръчката.

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелството по т. 10.1

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството,
идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания – Образец 10;

* Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и
обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или
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рехабилитация и/или реконструкция на преносен водопровод с мин. дължина 1 500
линейни метра.

10.2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за
изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

 Ръководител на екипа - строителен инженер „магистър” ВиК, ХМС, ХТС или
еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. и опит в изпълнението
на поне един инфраструктурен обект.

 Технически ръководител - строителен инженер „магистър” ВиК, ХМС, ХТС или
еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. и опит като
технически ръководител мин. 3 год.

 Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо
Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на
изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит
като специалист контрол на качеството мин. 2год.

 Геодезист - строителен инженер „магистър” Геодезия, със стаж по
специалността мин. 5 г.; опит в изпълнението на СМР на поне един инфрактруктурен
обект

 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо
удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и
безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год.

 Специалист по опазване на околната среда – образование или квалификация в
областта на опазване на околната среда или еквивалентно, със стаж по специалността
мин. 2 год.

10.3. За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за
подбор, участникът предоставя в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП, част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6 списък на
лицата, които ще изпълняват строителството, съдържащ три имена, образование и
квалификация, професионален опит, номер на диплома, свидетелство за правоспособност
или еквивалентен документ доказващ преминато съответно обучение и придобита
квалификация и/или правоспособност и друга информация по преценка на участника, от
която да е видно съответствието на предложения квалифициран инженерно - технически
персонал и работници с изискванията посочени в т.10.3. - декларация-списък
по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП. – Образец 11

10.4. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в
областта на строителството :

 ISO 9001- за управление на качеството или еквивалентно;
 ISO 14001-Системи за управление на околната среда или еквивалентно.

10.5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.4 за внедрени
системи в областта на строителството: системи за управление на околната среда или
еквивалентно, за управление на качеството или еквивалентно;

Изискуеми документи по т.10.4 и 10.5: заверени за вярност копия на сертификати за
въведени системи за управление, издадени от независими лица съгласно изискванията на
чл.64, ал.5 или ал.6 от ЗОП.

11. Използване на капацитета на трети лица:

11.1. Участниците могат 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 способности и професионалната компетентност.
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11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.

11.3. 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.

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.

11.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то
не отговаря на някое от условията по т.11.4.

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от
участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т.11.2 – 11.4.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ И
МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13. Съдържание на офертите и изисквания:

13.1. Офертата включва:
13.1. 1. опис на съдържанието;
13.1.2. техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният

представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите

спецификации и изискванията на възложителя изготвено по Образец №1, включващо срок
за изпълнение на СРР, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на
материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен срок за
извършените СРР. В предложението за срок на изпълнение на СРР участниците следва да
докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен
план – график .

Към техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за съответствие,
издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,
удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и
стандарти.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2;
г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -
Образец №4;

13.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени
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поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица
за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.  Когато участикът е обединение, което
не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

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

13.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя
копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на
участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на
обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа
за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за
целите на обществената поръчка;

13.1.6. Ценово предложение - Образец № 5 - за позициията за която се подава Оферта.
При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид

изписаната с думи.
В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

13.1.7. Образец № 6 – декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2
от ЗОП.

13.1.8. Образец № 7 – по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

13.1.9. Образец № 8 – Проект на договор
13.1.10. Образец № 9- декларация по чл.6, ал.25 от Закона за мерките за изпиране на

пари.
13.1.11. Образец № 12- декларацияпо чл. 101, ал. 11  от Закона за обществените

поръчки

14. Подаване на оферта:

14.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или
от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес гр. Севлиево, пл.“Свобода“ № 1 , Община
Севлиево

14.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника,
включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и
обособената позиция за която се подават документите.

14.3. Опаковката включва:
 документите по т. 13;
 опис на представените документи;
 както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови

параметри", който съдържа ценовото предложение по т. 13.1.6.
14.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.
14.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не
се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в
списъка.
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15. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя
на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от председателя на комисията.

16. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

16.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на
договора за обществена поръчка без включен ДДС.

16.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
16.2.1. парична сума;
16.2.2. банкова гаранция;
16.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.
16.3. Гаранцията по т. 16.2.1 или 16.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя

за сметка на трето лице - гарант.
16.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за

изпълнение.
16.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки

от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

16.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани
в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

16.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума
се внася по сметка в полза на:

Титуляр: Община Севлиево
IBAN: BG91 IORT 8127 3300 1856 00,
BIC: IORTBGSF
Банка: „Инвестбанк”, клон гр. Севлиево
16.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,

тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено
поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по
договора за възлагане на обществената поръчка.

16.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.

17. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по
реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на
договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в
съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

18. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на
поръчката, както следва:
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 Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите (НАП):
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700
Интернет адрес: http://www.nap.bg

 Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите (МОСВ):
Информационен център на МОСВ: +359 2 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

 Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Информационен център на МОСВ: +359 2 8119 443
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят
датата и начина за сключване на договора. Възложителят сключва договор за възлагане на
обществената поръчка с определения изпълнител, съгласно образеца № 3, при условие, че
при подписване на договора определеният изпълнител:

1.1. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
1.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;
1.3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на
обществената поръчка.

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
2.1. Откаже да сключи договор;
2.2. Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
2.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на
14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определяне на изпълнител в хипотезата на чл. 112, ал. 7 от ЗОП.

Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с
подизпълнителите, посочени в офертата.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства,
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната
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.
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Договорът се сключва, съгласно приложения към настоящата документация за участие
Образец  с приложенията към него.

ІV. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ:

Обект: „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно
подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз.
„Ряховски ливади“)

Подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване
на истемите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води”

№ Показател Тежест в КО

А Технически показател 40 т.
Б Срок за изпълнение на поръчката 10 т.
В Предлагана цена 50 т.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената
от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които
участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели и тежест за
определяне на общата комплексна оценка (КО):

Комплексната оценка се определя като сбор от посочените по-горе основни
показатели, изразена чрез следната формула:

КО = А + Б + В

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:

Технически показател (А) експертна оценка на техническото предложение на
участника (до 40 точки).
Комплексната оценка на показател А се формира от сбора наточките по отделните
критерии: А = A1 + А2 + А3 + А4

Показател А - Техническото предложение представлява описание на цялостния
подход за изпълнение на обекта и трябва да съдържа най-малко следното:

Показател А1 – Описание на начина и последователността на извършване на
дейностите и технологията на изпълнение - обектът следва да е разделен на участъци по
дължина, с посочените ключови дейности по време на изпълнение, приемане, взаимовръзка
между дейностите, използване на техника и механизация в съответствие с проектната
документация и линейния график.

Показател А2 – Описание на характеристиките и показателите на строителната
техника (оборудване), която ще се използва за изпълнението на проекта, действия за
реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план за действия по
заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с
ограничен или отнет достъп) в съответствие с линейния график.

Показател А3 – Описание на организация на строителната площадка (складиране на
материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, временната организация
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на движение, мерки за безопасност), в съответствие с техническата спецификация, ПБЗ и
линейния график.

Показател А4 – Описание на човешките ресурси, необходими за изпълнение на
обекта, разполагане на персонала, в съответствие с линейния график.

Техническото предложение на Участника трябва да съответства на Графика за
изпълнение. То следва да включва подробен и максимално детайлен линеен график за
изпълнение на дейностите в настоящата поръчка. Линейният график следва да бъде в
унисон с описанието на който и да е от под показателите от А1 до А4. При несъответствие
между графика за изпълнение и показателите от А1 до А4, участника се отстранява от
процедурата.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията
проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават
качественото ичпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. На този етап от участие
се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на
възложителя , видно то представената техническа оферта. Офертите на участниците, които
отговарят на изискванията на възложителя се оценяват по следните критерии:

№ Подпоказател А1 Оценка
1. Техническото предложение съдържа пълно описание на всички видове

работи, последователността на извършването им и технологията на
изпълнение. Предложения за осигуряване на по-добро качество и
устойчивост на влаганите материали, техники на изпълнение,
насочени към гарантиране на по-голяма устойчивост при обслужване
на обекта,  ефективност и дълготрайност на съоръжението, според
предложенията на участниците в съответствие с техническата
спецификация. Предложения за използване на материали с по-добри
показатели от предписаните в техническата спецификация с цел
постигане на по-високо качество от това, посочено в техническата
документация на обекта. Обектът е разделен по характерни точки по
дължина, с описание на ключовите проблеми по време на изпълнение
на отделните етапи. Представено е описание, обозначаващо
взаимовръзката между отделните действия и връзката им с
използваното оборудване. Описанието съответства на Графика за
изпълнение и последователността на отделните дейности.

10

2. Техническото предложение съдържа пълно описание на всички видове
работи, последователността на извършването им и технологията на
изпълнение. Предложения за осигуряване на по-добро качество и
устойчивост на влаганите материали, техники на изпълнение,
насочени към гарантиране на по-голяма сигурност при обслужване на
обекта,  ефективност и дълготрайност на съоръжението, според
предложенията на участниците в съответствие с техническата
спецификация. Обектът е разделен по характерни точки по дължина, с
описание на ключовите проблеми по време на изпълнение на
отделните етапи. Представено е описание, обозначаващо
взаимовръзката между отделните действия и връзката им с
използваното оборудване. Описанието съответства на Графика за
изпълнение и последователността на отделните дейности.

5

3. Техническото предложение съдържа пълно описание на всички видове
работи, последователността на извършването им и технологията на
изпълнение. Обектът е разделен по характерни точки по дължина, с
описание на ключовите проблеми по време на изпълнение на
отделните етапи. Представено е описание, обозначаващо

1
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взаимовръзката между отделните действия и връзката им с
използваното оборудване. Описанието съответства на Графика за
изпълнение и последователността на отделните дейности.

№ Подпоказател А2 Оценка
1. Техническото предложение съдържа подробно описание на

строителната техника, която ще използва изпълнителя при
осъществяването на проекта, с подробно описание на технически
показатели/работни характеристики, и показатели, свързани с
опазването на околната среда /при наличие на такива/ и подробно
обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с
отделните дейности. Предложената строителна техника притежава
иновативни технически показатели/работни характеристики, които
позволяват по-високо качество на извършваните дейности.
Предложената строителна техника притежава иновативни технически
показатели/работни характеристики, които осигуряват по-висока
безопасност при работа с тях. Предложената строителна техника
притежава иновативни технически показатели/работни
характеристики, които гарантират опазването на околната среда.
Подробно са описани действията за реакция при отказ /инциденти със
строителни машини (включително план за действие при заместване
или ремонт на унищожено или повредено оборудване или на
оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието съответства на
логиката на Графика за изпълнение и последователността на
отделните дейности.

10

2. Техническото предложение съдържа подробно описание на
строителната техника, която ще използва изпълнителя при
осъществяването на проекта, с подробно описание на технически
показатели/работни характеристики, и показатели, свързани с
опазването на околната среда /при наличие на такива/ и подробно
обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с
отделните дейности. Предложената строителна техника притежава
иновативни технически показатели/работни характеристики, които
позволяват по-високо качество на извършваните дейности.
Предложената строителна техника притежава иновативни технически
показатели/работни характеристики, които осигуряват по-висока
безопасност при работа с тях. Подробно са описани действията за
реакция при отказ /инциденти със строителни машини (включително
план за действие при заместване или ремонт на унищожено или
повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет
достъп). Описанието съответства на логиката на Графика за
изпълнение и последователността на отделните дейности.

5

3. Техническото предложение съдържа подробно описание на
строителната техника, която ще използва изпълнителя при
осъществяването на проекта, с подробно описание на технически
показатели/работни характеристики, и показатели, свързани с
опазването на околната среда /при наличие на такива/ и подробно
обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с
отделните дейности. Подробно са описани действията за реакция при
отказ /инциденти със строителни машини (включително план за
действие при заместване или ремонт на унищожено или повредено
оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп).
Описанието съответства на логиката на Графика за изпълнение и

1
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последователността на отделните дейности.

№ Подпоказател А3 Оценка
1. Техническото предложение съдържа подробно описание на

организация на строителната площадка (складиране на материали и
оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за
безопасност), през целия период на изпълнение.  Описанието
съответства на логиката на Графика за изпълнение и
последователността на отделните дейности. Предложени са
иновативни подходи, които да гарантират по-добра организация.
Описанни са подробно мерките, които ще се предприемат,  за опазване
на околната среда по време на извършване на СМР.

10

2. Техническото предложение съдържа подробно описание на
организация на строителната площадка (складиране на материали и
оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за
безопасност), през целия период на изпълнение.  Описанието
съответства на логиката на Графика за изпълнение и
последователността на отделните дейности. Описанни са подробно
мерките, които ще се предприемат,  за опазване на околната среда по
време на извършване на СМР.

5

3. Техническото предложение съдържа подробно описание на
организация на строителната площадка (складиране на материали и
оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за
безопасност), през целия период на изпълнение.  Описанието
съответства на логиката на Графика за изпълнение и
последователността на отделните дейности.

1

№ Подпоказател А4 Оценка
1. Техническото предложение съдържа подробно описание на

организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на
проекта и детайлно обяснение на връзката между начина на
разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието
съответства на логиката на Графика за изпълнение и
последователността на отделните дейности. редложени са иновативни
методи при организация на човешките ресурси, които ще подобрят
качеството на извършваните СМР. Предложени са методи за контрол
на качеството, които ще гарантират своевременното и качествено
изпълнение на възложените СМР.

10

2. Техническото предложение съдържа подробно описание на
организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на
проекта и детайлно обяснение на връзката между начина на
разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието
съответства на логиката на Графика за изпълнение и
последователността на отделните дейности. Предложени са методи за
контрол на качеството, които ще гарантират своевременното и
качествено изпълнение на възложените СМР.

5

3. Техническото предложение съдържа подробно описание на
организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на
проекта и детайлно обяснение на връзката между начина на
разполагане на персонала и отделните дейности.

1
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Под «Иновативни технически показатели/работни характеристики» следва да се
разбира наличието на системи и подобрения, в съответната строителна техника, описани от
производителя в техническия паспорт на съответната машина, които да позволяват по-
висока производителност и/или по-високо качество на извършваната работа /обем, мощност
и др.п. съобразно вида на техниката /и/или по-безопасни условия на работа /системи за
защита на обслужващия персонал и др. п./ и/или опазване на околната среда /година на
производство на техниката, катализатори за изгорелите газове, системи за намаляване на
запрашаването, нивото на шума и др.п./

Под «Иновативен подход/метод» следва да се разбира нов и по-ефективен метод за
организация и/или осъществяване на строителството, чрез който се пести време и/или се
постига по-висока устойчивост и/или се постига по-голяма здравина и/или се постига по-
висока безопасност при използване на съоръжението, а от тук и повишаване на жизнения
цикъл на изграденото и други подобни.

Комплексната оценка на показател А се формира от сбора на на точките по
отделните критерии: А = А1 + А2 + А3 + А4

Б. Срок на изпълнение на поръчката – максимална оценка – 10 т.;

Б= (Cmin/Ci)*10

където Ci е срокът в дни (календарни), съгласно Техническото предложение на
съответния участник,

където Cmin е минималният срок от Техническото предложение на участника,
предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (В) – предложената от участника крайна цена и
ценообразуващи оценката се формира по следния начин:

В= (Цmin/Цi)*50

където Цi е предложената крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение
на съответния участник,

където Цmin е минималната предложена  крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото
предложение на участника, предложил най-ниска  крайна цена (без ДДС) за изпълнение на
поръчката.




