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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Възлагане на обществената поръчка.  

Обществената поръчка е на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1, открита по реда чл. 186 и чл. 

187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Становище на служителя по сигурността на 

информацията в Министерството на отбраната, рег. № 21-38-165/28.04.2017 г.  

2. Вид на обществената поръчка – събиране на оферти с обява. 

3. Описание на предмета на обществената поръчката. 

Предметът на обществената поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

строително-монтажни работи на Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане 

на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен, част от Пакет от способности СР 

9А0401 Force Integration and Enhanced Training – FIET по Програмата на НАТО за инвестиции 

в сигурността (NSIP). 

Проектът е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding) 

и се реализира по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 243 000 лв. без ДДС. 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в рамките на одобрените 

финансови средства за изпълнение на проекта от органите на НАТО и не следва да бъде 

превишавана. 

Цената за изработване на инвестиционния проект и упражняването на авторски надзор 

по т. I. не трябва да надвишава 13 000 лв без ДДС. 

Дейностите по изпълнение на предмета на поръчката са, както следва: 

I. Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор, 

включващо:  

1. Сметкa за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) в съответствие 

с Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства за проекти на летища 

INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests Funds for Airfields Projects Technical 

Guidance). 

2. Инвестиционен проект във фаза „работен проект”, включващ геодезическо 

заснемане, изготвяне на инженерно-геоложки доклад и подробни количествено-стойностни 

сметки, съгласно Задание за проектиране и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 

21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

3. План за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание съгласно 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн. ДВ бр. 89 от 2012 г.), Наредба № 7 от 

24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци, и Закона за управление на отпадъците, включително 

сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци и възстановяване на околното 

пространство. 

4. Защита на инвестиционен проект и Сметкa за оценка на разходите тип „Б” (Туре B 

Cost Estimate, TBCE) при възникани въпроси в това число и пред органите на НАТО. 

5. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с 

разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към 

него. Упражняването на авторски надзор включва: 

5.1. Извършване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на 

строителните работи и стриктното спазване на проекта. 
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5.2. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.  

5.3. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта. 

5.4. Консултации, извършвани чрез срещи с проектантите или чрез електронните 

средства за комуникация. 

5.5. Извършване на промени в проекта чрез изработване на допълнителни чертежи на 

детайли и отразяването им в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на 

строителството. 

5.6. Участия в комисии и съставяне на протоколи за приемане на строителните работи. 

II. Изпълняване на строително-монтажни работи, съгласно изготвения работен 

инвестиционен проект по, включващи всички необходими мероприятия свързани с 

изграждането на тренировъчен полигон за хвърляне на ръчни гранати в шест коридора. 

4. Информация за фактическото положение. 

Съгласно т. II, 1 от Задание за проектиране на Проект 3TI31009 – Provide hand grenade 

range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във военно формирование 32450 - Мокрен - 

Приложение № 16. 

5. Обхват и съдържание на инвестиционния проект и строително-монтажни 

работи. 

Съгласно т. IV от Задание за проектиране на Проект 3TI31009 – Provide hand grenade 

range „Изграждане на полигон за ръчни гранати” във военно формирование 32450 - Мокрен - 

Приложение № 16. 

6. Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

Максималния срок за цялостно изпълнение на поръчката е до 170 календарни дни от 

датата на сключване на договора в т. ч.: 

6.1. Срокът за изготвяне на Сметка за оценка на разходите тип „Б” е до 30 календарни 

дни. 

Срокът започва да тече от деня следващ писменото уведомяване от възложителя за 

получен достъп до обекта и завършва с предаването на Сметка за оценка на разходите тип „Б” 

от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателен протокол. 

6.2. Крайният срок за изработването на инвестиционeн проект във фаза „работен 

проект“ и подробна количествено-стойностна сметка е до 20 календарни дни. 

Срокът започва да тече от деня следващ писменото уведомяване от възложителя за 

одобрена от оганите на НАТО Сметка за оценка на разходите тип „Б” и завършва с 

предаването на инвестиционeн проект във фаза „работен проект” и подробна количествено-

стойностна сметка от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателен протокол. 

6.3. Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на издаване 

на Разрешение за строеж и завършва с издаване на Разрешение за ползване. 

6.4. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 120 календарни дни 

като започва да тече от подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и завършва с подписване на 

Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (Протокол образец 

15) съгласно същата наредба. 

6.5. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката спира да тече за периода от 

предаването на Възложителя на инвестиционния проект във фаза „Работен проект” и 

подробните количествено-стойностни сметки до датата на подписване на Протокол образец 2. 
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7. Място за изпълнение на поръчката. 

Обектът се намира на територията на войскови район 1699, област Сливен, община 

Котел, село Мокрен. 

8. Изисквания към инвестиционния проект. 

Инвестиционното проектиране следва да се извършви при стриктно спазване на 

Заданието за проектиране, Закона за устройство на територията, Закона за техническите 

изисквания към продуктите и всички други приложими за този вид обекти законови и 

подзаконови нормативни актове. 

9. Техническа спецификация  

След изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и количествено-

стойностна сметка /КСС/ същите заедно се одобряват от Възложителя. Изпълнението на 

строително-монтажните работи се извършва в съответствие с проектната документация и 

действащата нормативна уредба. 

Предвидените в работния проект строителни продукти, които ще се влагат при 

изпълнението на строителството, да отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-02-1 от 

05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България. 

Строителните материали да бъдат придружени със сертификати, а строителните 

изделия с паспорти. 

Строителни продукти, които ще се влагат на обекта трябва да отговарят на следните 

технически спецификации: 

 български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или 

еквивалентни; 

 европейски технически одобрения, когато не съществуват технически 

спецификации; 

 признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

спецификации; 

 да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за 

съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени 

в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в обявата изисквания на възложителя и настоящите указания. 

1. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, може да подава оферти всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както 

и всяко друго образувание, което има право да изпълнява проектиране и строителство, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

2. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице се представя 

копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и 

задълженията на участниците в обединението, разпределение на отговорността между 

членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

определеният партнъор, който да представлява обединението за целите на обществената 
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поръчка. Всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на 

договора.  

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

участник, не може да подава самостоятелна оферта, съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП. В 

обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение, подало оферта. 

4. Всеки участник в поръчката е длъжен да заяви дали при изпълнение на поръчката ще 

използва подизпълнител/и и вида и дела от поръчката, който ще възложи на 

подизпълнителят/ите. В офертата си участниците могат без ограничения да предлагат 

ползването на подизпълнители като представят декларация за съгласие за участие от всеки 

посочен подизпълнител – Приложение № 5. 

5. 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. В този 

случай се попълва декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт – 

Приложение № 7. 

5.1. 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.  

5.2. В случай, че 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. Информация за третите лица, които ще използва участникът се 

представя в образеца на декларация-списък (Приложение № 6) от настоящата документация. 

5.3. 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. 

5.4. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако 

то не отговаря на някое от условията, посочени по-горе. 

5.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, 

съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП. Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедурата едно физическо 

или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

6. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП. За деклариране липсата на 

свързаност се попълва Приложение № 20. 

7. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), не се допуска пряко или косвено участие в настоящата 

обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. За 

деклариране отсъствието на тези обстоятелства се попълва Приложение № 9. 

8. Оглед на обекта 
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Възложителят, чрез главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” ще организира 

оглед на обекта при желание от страна на участниците. Огледът се извършва, като участник 

изпрати заявка за оглед по образец – Приложение № 17 по електронна поща на 

z.dimitrova@mod.bg  или по факс на номер 02/98 80611,  или предаде в Приемната на МО, 

гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 - тел. 02/92 20749, с лице за контакт: инж. Зорница 

Димитрова. 

Заявката за оглед се подава в срок до 10 (десет) календарни дни от деня, следващ датата 

на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените 

поръчки на Агенцията за обществени поръчки. 

Датата на огледа ще бъде назначена след получаване на разрешение от компетентните 

органи за посещение на обекта от представители на участниците. 

Същите ще бъдат уведомени писмено, с факс или по електронна поща, за 

продължителността, мястото на явяване и датата на огледа. 

Командировъчните разходи за извършване на огледа са за сметка на участниците. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност 

1.1. Участникът следва да разполага с проектанти притежаващи удостоверения за 

пълна проектантска правоспособност по всички части от Заданието за проектиране, вписани 

в Камарата на архитектите (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране 

(КИИП) или удостоверение/сертификат за завършен курс (само за разработване на части: 

„План за безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност” и „План за управление на 

строителните отпадъци“), които ще участват в изработването на работния инвестиционен 

проект, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, доказано чрез списък 

на проектантите и регистрационен номер на личните им удостоверения. Възложителят допуска 

един проектант да изработи повече от една проектна част при условие, че притежават 

съответните удостоверения/сертификати за проектантска правоспособност. 

Изискването за Правоспособност за упражняване на професионална дейност се 

декларира чрез списък на техническия персонал, попълнен съгласно Приложение № 6. 

1.2. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 

/ЦПРС/ за обекти първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и да притежава валиден 

талон за настоящата година и през целия срок на изпълнение на договора съгласно чл. 5, ал. 6, 

т. 1.1.1. на Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 

г.. Информацията за вписването ще бъде установена чрез публичните регистри. 

1.3. В случай, че са декларирани подизпълнители, те трябва да изпълняват изискването 

за вписване в ЦПРС, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 

66, ал. 2 от ЗОП. 

1.4. В случай на обединение, участието в обединението не поражда права на лицата, 

които не са вписани в ЦПРС, самостоятелно да изпълняват отделни строително – монтажни 

работи, както и да изпълняват строежи с категория по-висока от категорията, за която са 

вписани в ЦПРС, съгласно чл. 14, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Закона за камарата на строителите. 

2. Икономическо и финансово състояние 

2.1. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно 

изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т.1 и т. 3 от Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, която да е 

валидна минимум за срока на валидност на офертата. Избраният изпълнител да поддържа 

валидна застраховката за целия срок на договора. Минималната застрахователна сума да е 
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съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 за проектант и ал. 2, т. 1 за строител от НУРЗЗПС, за строежи първа 

категория. Участникът доказва съответствие с определеното изискване относно икономическо 

и финансово състояние с представянето на заверено копие на застраховка „Професионална 

отговорност“. 

2.2. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо 

лице, застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на обединението, 

съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

3.  Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът следва да е изпълнил проектиране и изпълнение на строително-

монтажни работи на 2 обекта, през последните 5 години, считано от датата на подаване на 

офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката. 

Под „сходен“ предмет да се разбира изпълнение на проектиране и строително-

монтажни работи свързани с изграждане на жилищни и смесени сгради с прилежаща 

техническа инфраструктура с РЗП над 2000м2 или самостоятелни съоръжения на 

транспортната и преносната техническа инфраструктура (пътища, пътни съоръжения, 

водопроводи, канали и отводнителни съоръжения). 

Участникът доказва съответствието си с определените изисквания за технически и 

професионални способности със следните документи: 

- Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП /Приложение №8/ на изпълнено проектиране и 

строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, идентични 

или сходни 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. 

3.2. Участникът трябва да има внедрени системи: 

3.2.1. за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 с обхват  в 

областта на проектирането и строителството или еквивалент; 

3.2.2. за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 с обхват  

в областта на строителството или еквивалент. 

За доказване на съответствието си с изискванията по т.3.2.1. и т. 3.2.2. участникът 

представя заверени копия на сертификатите.  

В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще 

извършват дейностите по строителство. 

За доказване на изискванията по т.3.2.1. и т. 3.2.2, преди сключване на договора с 

избрания изпълнител, той представя заверено копие на валидни сертификати за внедрена 

Система за управление на качеството ISO 9001:2008 и за управление на околната среда 

съгласно стандарта ISO 14001:2004 с обхват в областта на строителството или еквивалентни 

сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от 

друг национален орган за 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. 

4. Отстранява се от участие в процедурата участник, когато: 

4.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл.159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 

чл. 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс; 
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4.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

4.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4.4. 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 представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

4.5. е на лице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

4.6. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя; 

4.7. който не е подготвил и представил техническото си предложение /Приложение № 

12/ в съответствие с изискванията на „Методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите“ /Приложение № 15/ от настоящите указания за подаване на офертата; 

4.8. когато офертата не обхваща всички изискуеми дейности, включени в проекта на 

договор. 

При участие в процедурата, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата, 

които са основание за отстраняване, със собственоръчно подписани декларации – Приложение 

№ 3 и Приложение № 4 към офертата. 

5. Основание за отстраняване на участник от процедурата могат бъдат обстоятелствата 

по чл. 107 от ЗОП. 

6. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници, за които са 

налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона.  

7. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен участник, за когото 

са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен ако се представят доказателства 

за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

8. За участника следва да липсват обстоятелствата по чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ и 

чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.  

9. Свързани лица или свързани предприятия не могат да подават самостоятелно оферта. 

Горепосоченото се прилага и когато участникът в поръчката е обединение от физически 

и/или юридически лица и за член от обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване. 

10. Основанията по т. 4.1., 4.2. и 4.5. се отнасят за лицата, които представляват 

участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, обстоятелствата по т. 

4.3., 4.4. се отнасят за лицето, което може самостоятелно да го представлява. Горепосоченото 

се прилага и когато участникът в поръчката е обединение от физически и/или юридически 

лица и за член от обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Изискванията 

на възложителя за липсата на горните обстоятелства се прилага и спрямо подизпълнителите, 

в случай, че участникът предвижда да ползва такива при изпълнение на поръчката. 
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11. Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 

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

надеждност, въпреки наличието на основание за отстраняване. Възложителят преценява 

предприетите мерки, като отчете тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 

престъпление или нарушение. В случай, че представените от участника мерки са достатъчни, 

за да гарантират неговата надеждност, възложителят не го отстранява участие.  

12.  Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, при сключването на договора за обществената 

поръчка, възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства за отстраняване, както и относно 

съответствието с определения критерий за подбор. 

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Представянето на оферта задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тези указания и образците на документите, неразделна част 

от Указанията. Всеки участник има право да подаде само една оферта. Варианти на оферта не 

се допускат. 

2. Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или заверено копие - 

подписани и подпечатани от лицето, респективно лицата, които представляват участника, или 

други упълномощени от тях лица. Пълномощното се представя в оригинал или нотариално 

заверено копие, като част от офертата. То следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 

право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 

3. Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, 

определена за краен срок за подаване на офертите. 

4. Офертите се представят на български език без зачертавания и поправки. Специфични 

технически и търговски термини могат да бъдат изписвани и на друг език, според възприетата 

практика и стандарти. 

5. Крайният срок за получаване на офертите е до 17:30 часа на 25-тия /двадесет и петия/ 

ден, включително, считано от деня, следващ датата на публикуването на обявата за събиране 

на оферти в профила на купувача. 

6. Разяснения по условията на ОП се предоставят по реда на чл. 189 от ЗОП. 

7. Офертата трябва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опаковка от участника 

или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка.  

Върху опаковката с офертата трябва да се запише следната информация:. 

ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1092 СОФИЯ, УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ” № 3 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО” 

 

ОФЕРТА 
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за участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, открита при условията на чл. 187 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: 

 

„ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТ 3TI31009 – PROVIDE HAND GRENADE RANGE 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИГОН ЗА РЪЧНИ ГРАНАТИ” ВЪВ В. Ф. 32 450 – МОКРЕН“ 

 

ДА СЕ ОТВАРЯ САМО ОТ КОМИСИЯТА! 

 

УЧАСТНИК (вкл. членовете на обединението, когато е приложимо): ………………………… 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ……………………………… 

E-MAIL: …………………………………………………………… 

ТЕЛ. ……………………………………………………………....... 

ФАКС: ……………………………………………………………... 

8. Обявата, указанията и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата 

на Министерство на отбраната, в раздел „Профил на купувача“: http://pp.mod.bg/view-tekushti-

infro 

9. Офертите да се представят на адрес: 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

Министерство на отбраната 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ 

отдел „Инвестиционни проекти и обществени поръчки в строителството“ 

тел. 02/ 92 20749, 02/ 92 20703 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязва поредния номер, датата и 

часа на получаване и се издава входящ номер на приносителя. 

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

допълни или оттегли офертата си. Не се приемат оферти, представени след изтичане на 

крайния срок. 

11. Отварянето на офертите ще се извърши на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон 

Игнатий“ № 3, Министертсво на отбраната, на 3-тия работен ден, считано от деня, следващ 

крайния срок за получаване на офертите, от 14.00 часа. 

12. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, 

когато в първоначално определения срок се получат по-малко от три оферти. 

13. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

датата на крайния срок за подаване на офертите. 

Възложителят може да изиска от избрания за изпълнител участник да удължи срока на 

валидност на офертата си, до момента на сключване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи и декларации по 

образец: 

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
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1. Приложение № 1 – Оферта; 

2. Приложение № 2 – Административни данни на участника; 

3. Приложение № 3 – Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП; 

4. Приложение № 4 – Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 

ЗОП; 

5. Приложение № 5 – Декларация за съгласие подписана от 

подизпълнителя/подизпълнителите; 

6. Приложение № 6 – Списък по чл.64, ал.1, т.3 и т.6 от ЗОП на техническите лица и 

персонала, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка; 

7. Приложение № 7 – Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт; 

8. Приложение № 8 – Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на строителството, изпълнено 

през последните 5 години; 

9. Приложение № 9 – Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл. 3, т. 8 или 

наличие на изключенията по от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/; 

10. Приложение № 10 – Декларация за обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВС на РБ/; 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 

подписва от лицето, което има право да го представлява съгласно договора за обединение. 

Изброяват се поименно всички собственици на капитала независимо от техния брой; 

11. Приложение № 11 – Декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС 

на РБ; 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 

представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

12. Приложение № 12 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

включващо и срок за изпълнение; 

13. Приложение № 13 – Подписано и подпечатано ценово предложение. Ценовото 

предложение се изготвя без начисляване на ДДС; 

14. Заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, 

съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т.1 и т. 3 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/. 

Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 за проектант и ал. 2, т. 1 за 

строител от НУРЗЗПС, за строежи първа категория. Избраният изпълнител да поддържа 

валидна застраховката за целия срок на договора; 

16. Приложение № 18 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

17. Приложение № 19 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

18. Приложение № 20 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в 

процедурата по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

19. Декларация в свободен текст, в която посочват информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна при позоваване на чл. 102 от ЗОП. 

20. Други приложени документи при необходимост и по преценка на участника. 

 

VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, при 

критерии - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или 

нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или 

социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

apis://Base=NORM&DocCode=40377&ToPar=Art51&Type=201/
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Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва в зависимост от 

комплексната оценка /КО/ на участника в съответствие с „Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите“, която се формира като сбор от получените точки по 

отделните показатели за оценка.  

 Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) с максимален брой точки 

100 и относителна тежест в комплексната оценка - 60 % (0,60). 

 Показател „Ценово предложение" (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка - 30 % (0,30). 

 Показател „Срок за изпълнение" (СИ) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка - 10 % (0,10). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = 0,60 х ОП + 0,30 х ЦП+ 0,10 х СИ 

Комисията разглежда допуснатите оферти, като ги оценява и класира в съответствие с 

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите - Приложение № 15, 

неразделна част от настоящата документация.  

Комисията класира на първо място и предлага на Възложителя за Изпълнител на 

обществената поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока 

Комплексна оценка).  

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се процедира 

съгласно чл. 58, ал.1 и ал.2 от ППЗОП.  

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПЛАЩАНИЯ И 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

1. При сключване на договора се спазват разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

2. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и 

при условията на чл.112 от ЗОП и настоящите указания. Проекта на договора е съгласно 

Приложение №14 и е представен само за информация на участниците. 

3. Договорът съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен 

с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен 

за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, при 

условията на чл.116 от ЗОП. 

4. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

5. При подписване на договора, определеният за изпълнител представя актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, ако същите не са били вече предоставени в 

офертата или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази 

данни на държавите членки (в този случай се посочва публичният безплатен регистър, в който 

е налична информация за съответните обстоятелства), гаранция за изпълнение на договора в 

размер от 5 % от общата стойност на договора, както и други писмено поискани от 

Възложителя документи в съответствие с националното законодателство. Главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната“ ще сключи договор за изпълнение на обществената поръчка 

по реда на чл. 112 от ЗОП. 
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6. Начин на плащане 

6.1. Разплащането на полагащото се възнаграждение по договора ще се извършва в 

левове по банков път, в 30-дневен срок, след представяне на подписани и надлежно оформени 

от главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ разходооправдателни документи по 

схема, заложена в проекта на договора – Приложение № 14 от документацията за участие.  

6.2. При сключване на договора изпълнителят следва да иска освобождаване от ДДС по 

реда на чл. 173, ал. 1 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност. 

6.3. Всички разплащания се извършват в банка на територията на Република България 

в лева по банкова сметка в лева. 

6.4. При искане на аванс, участникът представя гаранция в размер на 100 % от искания 

аванс, под една от посочените форми в VII.6. Валидността на гаранцията за авансово плащане 

е 30 /тридесет/ дни след приемане на изпълненото строителство на обекта, удостоверено с 

протокол за установяване годността за ползване на строежа, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

издадено Разрешение за ползване на обекта. Размерът на искания аванс е до 20 % /двадесет/ от 

предложената цена без ДДС. Усвояването на аванса за обекта се отчита като от стойността на 

извършените строително – монтажни работи се приспада пропорционално % от приведения 

аванс, започвайки от първото актуване. Заплащането на аванса се извършва до 60 /шестдесет/ 

дни след подписва на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка, представяне на 

фактура от страна на изпълнителя и гаранция за обезпечаване на аванса. 

Възложителят няма да сключи договор с участника, класиран на първо място, ако 

същият не изпълни условията на раздел VІІ на настоящите Указания. 


