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РАЗДЕЛ III. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена 
поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Община Своге – 
п.к.2260, административен адрес: град Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №7,  
e-mail: d.vutova@svoge.bg; 
факс 0726/23083; 
тел.: 0726/22124;  
интернет адрес: http://www.svoge.bg 
профил на купувача: http://www.svoge.bg/ 
 
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка на основание чл. 14, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила. 

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 
провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите 
национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. 
 
3. ПРЕДМЕТ 

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улична мрежа 
в гр. Своге за сезон 2014/2015г”. 
 

 
4. ФИНАНСИРАНЕ: 

Финансирането е със средства от Републиканския бюджет и общинския бюджет, в 
рамките на одобрените и отпуснати средства на Община Своге по ЗДБРБ и собствени 
средства, за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа 
и улична мрежа за зимен оперативен сезон 2014/2015год. 

Изпълнителят ще получава заплащане на изпълнените видове работи по офертни цени 
ежемесечно след двустранно подписани протоколи за извършените видове работи, 
придружени с отчетни документи. Разплащането ще се извършва по банков път, по банкова 
сметка на изпълнителя. 

Посочената прогнозна стойност в обявлението е максимално допустима. 
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РАЗДЕЛ IV. 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
1. Обект на поръчката: 

 
Обект на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със 

зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на 
територията на община Своге и улична мрежа на гр. Своге. 

Улична мрежа в гр.Своге,  
гр. Своге-с.Лесков дол,  
с.Томпсън – с.Церецел,  
гр.Своге- с. Желен, 
 с.Реброво-с.Батулия-с.Ябланица-с.Огоя,  
с.Батулия-с.Буковец,  
Свидня - Кантона,  
с.Искрец-с.Брезе, 
 с.Искрец-с.Добърчин,  
с.Гара Бов-с.Бов,  
с.Гара Лакатник-с.Лакатник.  
с. Гара Лакатник-с.Губислав,  
с.Церово-с.Заселе-с. Зимевица-с.Заноге, 
 с.Елисейна-с.Осеновлаг,  
м-т Крушите-с.Дружево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

РАЗДЕЛ V 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
1. ПРЕДМЕТ:  

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улична мрежа в 
гр. Своге за сезон 2014/2015г” 
 

Код, съгласно Общия  терминологичен речник (CPV) – 90620000 и 90630000 
 
2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Срок за изпълнение на снегопочистването и поддържането – до 30 април 2015г. 
 

Място за изпълнение:  
Мястото за изпълнение на поръчката е Община Своге. 

 
3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

Основните дейности по зимното поддържане включват: 

3.1. Снегочистене на пътищата 

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от 
пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява 
условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване 
на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до 
неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно- ледени 
пластове върху настилката. 

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Изхвърленият сняг 
не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където 
опасността от това е най-голяма. 

• Машини и съоръжения за снегочистене 

Снегочистенето по пътищата се извършва по механичен начин с помощта на: 
- специализирани снегоринни машини; 
- пътни машини с общо предназначение; 
- прикачни снегорини. 

• Разчистване на снежна покривка от платното за движение 

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на 
снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат периодично 
през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две 
последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата 
се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 10 см. 
Периодичното снегопочистване по време на снеговалеж се извършва по пътища с помощта 
на комплект от снегоринни машини или на единични едностранни или двустранни 
снегоринни гребла. 

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното 
платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. 
Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след 
спиране на снеговалежа. При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, 
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интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи 
ефективно снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на пътя да се преустановят 
до спиране на вятъра и подобряване на времето. 
3.2. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане 

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено 
платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на 
зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. 
Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) или на 
химически вещества за стопяване на леда и снега. Отделните способи могат да се прилагат 
самостоятелно или комбинирано. 
• Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване 

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се разпръскват 
със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите трябва да бъдат снабдени 
с дозиращи устройства. 

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на 
разходната норма в границите 5÷50 g/m2 за химическите вещества във вид на кристали и 
100÷500 g/m2 за минералните материали. Устройството трябва да позволява регулиране на 
количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на 
използвания автомобил. 

Устройството за разпръскване на водни разтвори на химически вещества трябва да бъдат 
снабдени с помпа за пръскане под налягане 0,2÷0,3 МРа. Дозиращото устройство трябва да 
позволява регулиране на разпръскваните количества водни разтвори в границите от 30 до 150 
g/m2. 

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на 
материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на 
широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и 
от 4 до 12 m, при устройство с два разпределителя. 
• Разпръскване на минерални материали 

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата се 
извършва с минерални материали - пясък, каменни фракции, сгурия и др. Материалите за 
опесъчаване трябва да отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-
солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 mЗ пясък. Солта и пясъка трябва да бъдат 
предварително смесени и добре размесени. 

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m2 при пътни 
участъци с нормални условия на движение и 300÷500 g/m2 при пътни участъци с тежки 
условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, 
хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни 
съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение 
и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни 
опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m2. Минералните 
материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното за движение. 

Опесъчаването се извършва механизирано. 
• Разпръскване на химически вещества  

За обезопасяване на улиците против хлъзгане през зимата в гр. Своге се използват за 
стопяване на снега и леда най-често следните химически вещества: техническа сол (NaCI), 
магнезиева луга (воден разтвор на MgCI2), натриев хлорид, и калциев двухлорид (СаС12). 

Солта трябва да отговаря на изискванията на "Технически изисквания за сол за зимно 
поддържане на пътищата - ИАП, 2005 г" (ТИ-ИАП) [107], и са показани в таблица 1. 
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Таблица 1 "Технически изисквания за сол за зимно поддържане на пътищата - ИАП, 
2005 г" 

№ 

по 

ре 

д 

Характеристики Мярка Метод на 

изпитван 

е 

Норма 

1 Вид на солта - - Каменна или морска 

 

2 Зърнометрия %(m/m ) ТИ-ИАП Сито,mm %, премин. 

4,75                       100 

0,16                               ≤5 

3 Общо съдържание на водоразтворими 

хлориди, изразени като NaCI 

%(m/m ) ТИ-ИАП ≥96,0 

4 Общо съдържание на водоразтворими 

сулфати, изразени като CaS04 

%(m/m ) ТИ-ИАП ≤2.5 

5 Съдържание на влага %(m/m ) ТИ-ИАП ≤2.0 

6 Съдържание на тежки метали: 

As 

Pb 

Cd 

Сг, общ  

Cu  

Ni  

Hg 

Zn 

ppm ТИ-ИАП  

≤ 10 

≤ 20 

≤ 5 

≤ 30 

≤ 20 

≤ 30 

≤ 0.5 

≤ 50 

 

Магнезиевата луга е отпадъчен продукт при производството на морска сол. 
Използваната при зимното поддържане магнезиева луга трябва да отговаря на изискванията, 
посочени в таблица 2. 

 

Таблица 2 Изисквания, на които да отговаря магнезиева луга използвана при зимно 
поддържане 

№ 

no 

ред 

Характеристики Мярка Норма 

1 Външен вид след разбъркване - Течност с розов или сламено-жълт 
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до оранжев цвят 

2 Плътност при 20°С kg/m3 ≥ 1230 

3 Съдържание на магнезиев хлорид g/dm3 ≥ 90 

4 Съдържание на магнезиев сулфат g/dm3 ≥ 60 

5 Съдържание на натриев хлорид g/dm3 ≥ 170 

Разходните норми на химическите вещества за стопяване на снега и леда, както и 
условията за тяхното използване през зимата, са показани в таблица 3. 

Таблица 3 Разходните норми на химическите вещества за стопяване на снега и леда, 
както и условията за тяхното използване през зимата 

Вид на 

използваните 

химични 

вещества 

Минимална 

температура, до 

която 

използването на 

химически 

вещества е 

ефективно, С° 

Разходна норма, g/m2 

лед Уплътнен сняг Пресен сняг 

Температура на въздуха, С° 

-5 -10 -15 -5 -10 -15 -5 -10 -15 

Натриев хлорид -15 20 40 70 15 30 50 10 20 30 

Смес натриев -20 25 50 75 20 40 60 15 25 40 

хлорид и калциев 

двухлорид в 

съотношение 9:1 

          

Магнезиева луга -12 100 150 - 80 120 - 80 100 - 

Калциева луга -20 100 150 200 80 120 150 80 100 120 

 

При снегочистене по време на снеговалеж могат да се използват химически вещества за 
предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в 
количество 80÷100 g/m2 магнезиева луга или 10÷20 g/m2 промишлена сол. При използване на 
магнезиева луга първото разпръскване трябва да се извърши веднага след започване на 
снеговалежа. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване се 
извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж - след 15÷20 min. 
При интензивни и продължителни снеговалежи трябва да се извършват повторни 
разпръсквания на химически вещества след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните 
машини. 

Уличната мрежа в гр. Своге ще се обезопасява чрез разпръскване на химически 
вещества, ОПМ и уличната мрежа в селата ще се обезопасява чрез разпръскване на минерални 
материали. 

3.3. КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 
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Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на: 

• Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от 
Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на 
АПИ, дял „Зимно поддържане" 

• Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда на осъществяване на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при бедствия; 

• Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него; 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба 
към него; 

• Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него; 

• Закон за движение по пътищата ; 

• и други приложими към предмета на поръчката 

3.4. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОХРАНА НА ТРУДА. 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното 
движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички 
дейности, както и спазването на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труда / 2005 г./. 

При причиняване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) в резултат на лошо зимно 
поддържане на пътищата и улиците, изпълнителя носи пълна имуществена отговорност за 
причинените вреди. 

 
РАЗДЕЛ VI. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ 

 
VІ –I. Изисквания към участниците 
1. Общи изисквания  

1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, 
предвидени в ЗОП, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
(ЗПУКИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на 
обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата 
документацията за участие. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое 
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

При представяне на офертата участникът - чуждестранно физическо или юридическо 
лице, удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 
47, ал. 9 от ЗОП. 

Ако определеният за изпълнител участник е чуждестранно физическо или юридическо 
лице, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка се прилагат 
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разпоредбите на чл. 48 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от 
ЗОП /ДВ. бр. 40 от 2014 г./. 

Участниците в обединението сключват договор /споразумение/. В него участниците 
трябва да определят едно лице, което да подаде офертата, да подпише, документите, които са 
общи за обединението, да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат 
промени в състава на обединението след подаване на офертата.  

1.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в 
обединението, който ще изпълни съответната дейност. 

1.3. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. 

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

1.6. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни 
кандидати или участници в една и съща процедура 

1.7. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не 
отговаря на нормативноустановените изисквания в ЗОП, ЗПУКИ, ЗМИП, 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и на изискванията, посочени в тази документацията за участие. 
 
2. Административни /законови/ изисквания  

Възложителят отстранява от участие в поръчката участник,  който e: 
 1.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.  е обявен в несъстоятелност; 
3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

5.е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

6.е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 
нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

7. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

8.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 
от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 
172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 
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9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

10.при които лицата по чл.47 ал. 4 ЗОП са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

11. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, 4 и 5 ЗОП се прилагат за лицата посочени в 
чл.47, ал.4 ЗОП. 

2.1. Доказване на административните изисквания  
За доказване на обстоятелствата по т. 2 участниците представят една декларация, 

подписана от лицата, които представляват участника. Декларацията трябва да отговаря на 
изискванията, посочени в чл. 47, ал. 9 от ЗОП /ДВ, бр. 40 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г./. 

Обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във втората си част се отнася до общината, 
на територията на която е постоянният адрес на участника, ако е физическо лице, респективно 
седалището и адреса на управление, ако участника е юридическо лице. 

При подписване на договорът, участникът определен за изпълнител е длъжен да спази 
изискването на чл. 47, ал. 10 от ЗОП /ДВ, бр. 40 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г./. 
 
3. Финансови и икономически изисквания към участниците 

Няма финансови и икономически изисквания към участниците. 

4. Технически и квалификационни изисквания към участниците 
Участникът в настоящата процедура следва да представи документи по чл. 51, ал. 1 от 

ЗОП за доказване на техническите си възможности и квалификация. 
1.) Участникът в процедурата следва да има опит с услуги с предмет сходен или еднакъв 

с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

Участникът представя декларация-списък на услугите сходни или еднакви с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три (3) години, считано до датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената услуга, (Образец №8); 

Доказва се чрез: позоваване на публичен регистър, в който има информация за 
извършената услуга; удостоверение от получател на услугата; удостоверение от компетентен 
орган за извършената услуга. 

Навсякъде в документацията под “сходни или еднакви с предмета на настоящата 
обществена поръчка” се разбира изпълнение на дейности по зимно поддържане и 
снегопочистване на улична мрежа и пътища. 
 

2.) Участникът в процедурата следва да разполага със собствена или наета техника, 
съответстваща на предмета на обществената поръчка, съобразена с терена и с ширината 
на уличните и пътни платна – снегопочистващи и опесъчаващи машини, комбинирана 
техника. 

Доказва се: с Декларация - списък за техническото оборудване (собствена или наета 
техника, оборудване, съоръжения), с което разполага участникът за изпълнение на 
обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - (Образец № 9). 
 

3.) Участникът в процедурата следва да разпалага с технически лица включително, 
отговарящи за контрола на качеството на предоставяната услуга. 

Доказва се: с декларация - списък на техническите лица, включително на тези, 
отговарящи за контрола на качеството – (Образец № 10).  

. 
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4.) Участникът трябва да има внедрени ISO 9001 "Системи за управление на 
качеството или еквивалентна, с обхват – предмета на поръчката. 

Доказва се: със заверено от участника копие на ISO 9001 за внедрена система за 
управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 
 

Когато участник в процедурата, което не е юридическо лице, към него се прилагат 
изискванията на чл.56, ал.3 от ЗОП. 
 Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, към него се прилагат изискванията на чл.56, ал.4 от Закона за 
обществените поръчки. 
 

В съответствие с чл. 51а от ЗОП,  участникът може да докаже съответствието си с 
изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или 
квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен 
документите, определени за доказване на съответните възможности, участникът представя 
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на 
третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 
предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 
 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 

5. Срок на валидност на Офертите 
Срокът на валидност на Офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни 

считано от крайния срок за получаване на Офертите. Срокът на валидност на офертите е 
времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Възложителят може да поиска от Участниците да удължат срока на валидност на 
офертите до сключване на договор. 

 

VІ –II. Гаранции 
1.Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й: 

Гаранцията за участие е в размер на 1500.00  /хиляда и петстотин/ лв. 
Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, която всеки 

участник трябва да внесе в касата на Общината или по сметка на Община Своге е парична или 
банкова. Формата на гаранцията за участие /парична гаранция или банкова гаранция/ се 
избира от участника съгласно чл. 60 от ЗОП. 
 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие като парична сума по банков 
път, това следва да стане по следната сметка: 

IBAN: BG 65 SOMB 9130 3390 000001 
BIC: SOMBBGSF 
при Общинска банка АД, ФЦ Своге 

 
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това 

трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, валидна за срока на 
валидност на офертата. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да 
удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед 
осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка. 
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При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в 
банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката, за която се представя 
гаранцията. 

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили 
гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедура за 
възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащане 
Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 1 (един) % от общата стойност на 

договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или банкова 
гаранция. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя платежния 
документ за внесената парична сума или банковата гаранция за изпълнение на договора при 
неговото сключване. 

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва 
да стане по сметка: 

IBAN: BG 65 SOMB 9130 3390 000001 
BIC: SOMBBGSF 
при Общинска банка АД, ФЦ Своге 

 
Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в 

нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, в полза на Община 
Своге и е валидна за срока на изпълнение на договора. 
 
3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на 
чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на 
кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва 
решението, с което се обявява решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 
когато кандидат или участник: 

1.) оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или 
оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

2.) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка. 

 
Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
1.) отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на 

срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за 
определяне на изпълнител; 

2.) класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 
обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

3.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 
всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на 
срока за обжалване на решението за прекратяване. 
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4.) Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през  който 
средствата законно са престояли при него. 

 
4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Съгласно разпоредбата на чл. 63 от ЗОП условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 
обществена поръчка. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 
участник да представи гаранция за изпълнение. 

 

VІ –III. Документация за участие. Разяснения. 
Желаещите да се запознаят с документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка могат да направят това на официалния интернет адрес на Община 
Своге, в раздел „Профила на купувача“ http://www.svoge.bg 

Цялата документация по обществената поръчка е неограничено достъпна на профила на 
купувача. 

Документацията за участие задължително се публикува в профила на купувача в първия 
работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.Участниците не са длъжни да 
закупуват документацията. Желаещите имат право да получат документацията от 
деловодството на община Своге, находящо се в сградата на общинска администрация, 
ул.”Ал.Стамболийски" №7”, само и еднинствено ако желаят това, при цена, която съответства 
на действителните разходи за отпечатване и размножаването й, а именно: 10 лева без ДДС. 
При поискване от заинтересовано лице документацията се изпраща от възложителя, чрез 
куриер за сметка на лицето, отправило искането, след постъпило плащане по банков път и 
изпращане по факс на основните данни на участника и адрес на получаване.Банкова сметка 
на Община Своге: "ОБЩИНСКА БАНКА" АД, ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР СВОГЕ, IBAN: BG 75 
SOMB 91308490023044, BIC: SOMBBGSF, Вид плащане: 448090. 

Всеки участник може писмено да поиска от възложителя разяснения по документацията 
за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат 
изпращани до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Всички разяснения по 
документацията за участие и уведомления за настоящата поръчка ще се публикуват само на 
електронната страница на Община Своге – www.svoge.bg, раздел „Профил на купувача”. 

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на 
искането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от три дни, възложителят е 
длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, 
колкото е забавата. 

 
VІ –IV. Оферта 
1. Подготовка на Офертата 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие и в Обявлението на обществената поръчка. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 
обявени от Възложителя. 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците. 

http://www.botevgrad.org/
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Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни 
или да оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 
само една оферта. 

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати 
или участници в една и съща процедура. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата  
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят 
на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил 
оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг 
участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако е представил Оферта, в която е посочил дадено лице за 
подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода 
на провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като 
подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.  

2. Съдържание на Офертата 
(1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. 
 

(2) Всяка подадена оферта трябва да се състои най–общо от три части: 
1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците или кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 
поставят Техническа оферта с приложения –  и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от 
ЗОП. 

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовата оферта на 
участника. 
 

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

(4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан 
или скъсан плик. 
 
3. В Плик № 1 с надпис “Документи за подбор” се поставят:  

1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника Образец №1; 
2. Оферта за изпълнение на обществената поръчка – Образец №2, което включва 

посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 
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3. Административни сведения - Образец №3; 
4.  Пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни 

функции;  
5. Копие от документа за внесена гаранция за участие, а при банкова гаранция (валидна 

за срока на валидност на офертата) – оригинал; 
6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №4; 
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец №5; 
8. Декларация за участие на подизпълнители (в приложимите случаи) –Образец №6; 
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи) 

съгласно чл.56, ал.1,  т.8 от ЗОП –Образец №7; 
10. Декларация - списък на услуги, сходни или еднакви с предмета на настоящата 

поръчка и изпълнени от участника през последните три години считано от датата на подаване 
на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка и услуга – чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец №8; 

Забележка: Навсякъде в документацията под „сходни или еднакви с предмета на 
настоящата обществена поръчка” се разбира изпълнение на дейности по зимно 
поддържане и снегопочистване на улична мрежа и пътища. 
 

11. Декларация за техническото оборудване (собствена или наета техника, оборудване, 
съоръжения), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец № 9; 

12. Декларация със списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за 
контрола на качеството - Образец № 10. 

 
13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в проекта на договора – 
Образец №11; 
 

14. Образец № 12 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки. 
 

15. При участници - обединениs - Договор за обединение, подписан от лицата в 
обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението и 
документ, подписан от лицата в обединението, в което се посочва представляващия; 

16. Заверено от участника копие на ISO 9001 за внедрена система за управление на 
качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството. 

17. ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и т.19 и чл.4 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 
Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на 

физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка, или 
упълномощено от него лице. 

 
При подаване на офертата участникът може да се възползва от възможностите на 

чл. 33, ал. 4 от ЗОП – да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да 
изиска от Възложителя да не я разкрива. 

Непредставянето на някой от изброените в съдържанието документи,  
несъответствието на някои от тях с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и 
наличието на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, 2 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване на 
съответния участник. 
 
4. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа:  
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Техническа оферта – Образец № 14,  и ако е приложимо Декларация по чл. 33, ал. 4 от 
ЗОП. 
 
5. № 3 с надпис „Предлагана цена” - съдържа Ценова оферта – Образец № 15 
 
 
6. Запечатване 

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания се запечатват в  
три непрозрачни плика, които се надписват Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Всеки от 
пликовете № 1, № 2 и № 3 трябва да съдържа пълен комплект от съответните документи. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 

Всички страници от съдържанието на плик № 1, плик № 2 и Плик № 3 трябва да са 
номерирани последователно. 

Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. 

 

7. Подаване на Оферти 
7.1. Място и срок за подаване на Оферти 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
лично, чрез свой упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка офертите си съгласно обявлението, на посочения адрес на Възложителя. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва 
друг начин за представяне, различен от посочения. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
Възложителя в посочения в обявлението срок. 

До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 
или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника в 
процедурата. 

 
7.2. Приемане/връщане на Оферти 

При подаване на Офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата 
и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаването им или са 
поставени в прозрачни или незапечатани, или с нарушена цялост пликове се връщат на 
подателя незабавно.  
 
VІ –V. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
1. Отваряне и разглеждане на офертите 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите се назначава от възложителя 
след изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работа след получаване 
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на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне 
на офертите участниците се уведомяват писмено. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, 
в която се извършва отварянето. 

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответните пълномощни. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 
ПЛИК № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише ПЛИК № 3 на останалите участници. 

В присъствието на лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП комисията отваря ПЛИК № 2 и най-
малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в ПЛИК 
№ 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява 
документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 
от ЗОП. 

С това приключва публичната част от заседанието й.  
Комисията разглежда документите в ПЛИК № 1 за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и съставя протокол.  

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или 
друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 
7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача. 

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по ал. 7. Когато е установена липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи 
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

След изтичането на този срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на 
участниците, които не отговарят на критериите за подбор.  

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията 
обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 
отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на 
ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. При отваряне на 
ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител 
от присъстнащите участници да подпише ценовите оферти. 

Пликът с цената, предлагана от участник (ПЛИК № 3), чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя не се отваря.  

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от 
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица и да 
изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за 
данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се 
използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. 

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи 
на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници, комисията трябва да изиска от него подробна 
писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за 
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представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 
получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване  
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
- предложеното техническо решение; 
- наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
- получаване на държавна помощ. 
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 
 
2. Отстраняване на участници  

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: 
- който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП; 
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, и 5 от ЗОП и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя; 
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 
- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор. 

 
3. Оценка на офертите  
Критерий – «най-ниска цена» 
На първо място се класира участникът предложил най-нисък сбор на относителните 
стойности на отделните дейности в ценовото предложение. 
 

Приключване работата на Комисията 
 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. 
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно 
с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от 
възложителя. 
 
5. Обявяване на резултатите 
 

Възложителят, в срок 5 (пет) работни дни след приключване на работата на комисията 
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител. В същото решение възложителят посочва и отстранените от участие 
в процедурата участници и оферти, и мотивите за това. 

Възложителят изпраща решението на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 
Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на 

комисията при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на 
участниците. 
 
VІ –VI. Основания за прекратяване на процедурата 

  
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма 
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кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а ЗОП, или не се е явил 
нито един участник за договаряне;  

- всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от 
възложителя; 

 - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението 
на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 

 
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

- е подадена само една оферта, заявление за участие или проект; 
- има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, 

или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от 
възложителя; 

- участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор, или 
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП, или  
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 

2 ЗОП, когато са посочени в обявлението; 
- са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2 ЗОП.  
 
В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща 

решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и 
изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията. 

 
Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в 

сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на 
процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 
VІ –VІІ. Сключване на договор 
 
1. Процедура 

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 

Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа 
на които е определен за изпълнител. 

При подписване на договора се спазват изискванията на чл.47, ал.10 от ЗОП. 

 
2. Основания за изменение на договора 
 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по 
чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 
 

3. Срокове за сключване на договора 
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Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.  
 
VІ –VIII. Обжалване 
 

Обжалването на всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка се извършва съгласно част четвърта „ОБЖАЛВАНЕ И 
КОНТРОЛ”, Глава единадесета „Обжалване” от ЗОП. 
 
IХ. Изчисляване на срокове 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 
- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период; 
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния. 
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 

изрично указано при посочването на съответния срок. 
 
Обмен на Информация: 
 
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация 
трябва да са общодостъпни и да са посочени в обявлението. 

 
Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или 

участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се 
изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при 
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 
 
Документацията е изготвена съобразно Закона за Обществените Поръчки /ЗОП/ в 

последната му редакция /ДВ, бр. 40 от 2014г./ 
Навсякъде в документацията, където се цитират разпоредби на ЗОП се имат предвид 

разпоредбите именно в тази, последна редакция на ЗОП. При наличие на несъответствие в 
документацията между актуалната редакция на ЗОП и предхождащата промените 
редакция, да се считат за правилни разпоредбите на ЗОП в последната му редакция /ДВ, бр. 
40 от 2014г./. 
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