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

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: РД.02.12-104/18.09.2019 г.

Възложител: община Елена.
Поделение (когато е приложимо): неприложимо.
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00619.
Адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Директор на дирекция „УТОС“.
Телефон: 06151 6262.
E-mail: obshtina@elena.bg.
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: X Да [] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
X Горепосоченото/ите място/места за контакт.
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да |X Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
X Услуги
Предмет на поръчката: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на
строително и монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул.
„Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за отпускане на БФП
№ BG06RDNP001-7.001-0134-C01/16.05.2019 г., на Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.”
Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител,
притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на
консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на
строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и
разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на
технически паспорт за строежите.
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Обекти, обхват на обществената поръчка:
1. Строеж ІV категория, Обект: Реконструкция и рехабилитация на улица „Възрожденска“ и
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена, Подобект: Реконструкция и рехабилитация на
ул. „Възрожденска“.
2. Строеж ІV категория, Обект: Реконструкция и рехабилитация на улица „Възрожденска“ и
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена, Подобект: реконструкция и рехабилитация на
тротоари към ул. „Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“,
ул. „Кършовска“, ул. „Спортист“, ул. „Църковна“, ул. „Кокиче и ул. „Стара планина“.
3. Строеж ІV категория, Обект: Реконструкция и рехабилитация на улица „Възрожденска“ и
тротоари към съществуващи улици в гр. Елена, Подобект: реконструкция и рехабилитация на
тротоари към ул. „Самуилец“, ул. „Острец“, ул. „П. Ю. Тодоров“, ул. „Ккалето“, ул. „Чумерна“,
ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Никифор Попконстантинов“, ул.
„Паисий Хилендарски“, ул. „Здравец“, ул. „Дойно Граматик“, ул. Б“ и ул. „Генерал
Домбровски“.
Това са строежи от четвърта категория,съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „а” от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 2
от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 168, ал. 2 от
ЗУТ за обекти от първа до пета категория задължително се изисква упражняване на строителен
надзор от консултант.
Място на извършване: гр. Елена.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 11 731,72 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да Х Не
Номер на обособената позиция: неприложимо.
Наименование: неприложимо.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): неприложимо.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. 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 настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено
участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и на контролираните от 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
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни:
собственици.
2. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта съгласно чл. 101,
ал. 9 от ЗОП. Едно лице може да участва само в едно обединение (чл. 101, ал. 10 от ЗОП).
3. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща
процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона
за публично предлагане на ценни книжа, а именно:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или
контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може но друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка
с дейността на юридическо лице.
5. По отношение на участници обединения:
В случай че кандидат/участник участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, същият е длъжен да представи копие от документ, от който да
е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във
връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Документът, представен от участника - обединение, трябва да съдържа също така клаузи, от
които да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка и: че е уговорена солидарни отговорност, когато такава не е предвидена
съгласно приложимото законодателство
Ако обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е
юридическо лице, то, след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка,
трябва да се регистрира, задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, да
открие банкова сметка на обединението, да извърши данъчна регистрация и да води
самостоятелно счетоводство. Плащанията по договора за обществена поръчка ще се извършват
по банкова сметка на обединението,
В случай че определеният изпълнител е не персонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
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регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
Съгласно чл. 59, ад. б от ЗОП при участие на обединения, които ме 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 обединението.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен, В този случай, ако за
доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси,
В случай че участникът се позове на капацитета на трети лица, следва да се спази разпоредбата
на чл. 65 от ЗОП.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности:.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на
поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета, на трети лица само
ако тези: лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията
за отстраняване от процедурата. За 'грети лица могат да бъдат посочени подизпълнители и други:
лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
За изпълнение на обществената поръчка кандидатите/ участниците могат да ползват
подизпълнител/-!!, като са длъжни да посочат в офертата си подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат, когато възнамеряват да използват такива. В този случай те
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
За кандидатите/участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1
от ЗОП и който не отговаря на поставените критерии за подбор.
Основанията по чл. 54. ад, 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника.
Кандидат/участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да
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докаже, че;
- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения,
- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл, 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.
Разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими
данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година, по не повече от 50 000 лв.
За участниците не следва да са налице основанията но чл. 54, ал. 1. т. 3 - 6 от ЗОП, Съгласно чл.
192, ал. 3 от ЗОП, когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно
да го представлява.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът трябва да притежава, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.)
валиден Лиценз, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройство (съобразно
изискванията на ЗУТ, в редакция, до ДВ бр. 82, от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен
надзор, издадено от началника на ДНСК, съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2
ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него Списък на
правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Лицензът трябва да е в
срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди срока за
изпълнение на поръчката, участникът трябва да представи декларация, че ще го поднови в
установените в наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ
правото да извършва такава дейност издаден от компетентен орган на държава - членка на
Европейски съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство.
Доказване:
При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за
съответствие с критериите за подбор Образец № 6, в която посочва № на лиценза, срок на
валидност.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или
Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата
по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, придружено със списъка на правоспособните физически лица,
представляващ неразделна част от него - (заверено копие).
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Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ
правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство съгласно чл. 166 ЗУТ. или да представят декларация или
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно
съответния национален закон. Когато за изпълнението на съответната услуга (строителен
надзор), съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е
необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят
изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.
Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези
подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще
изпълняват строителен надзор.
Икономическо и финансово състояние:
1. Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален
общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен на база годишните обороти, както следва:
- минимален общ оборот не по-малък от 23 000 (двадесет и три хиляди) лева без ДДС;
- минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от 11 000
(единадесет хиляди) лева без ДДС.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот,
реализиран от дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на строежи и/или
дейности по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142,
ал. 6, т.2 от ЗУТ .
Доказване:
При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл, 192, ал. 3 от ЗОП за
съответствие е критериите за подбор Образец № 6 в която посочва минимален общ оборот,
включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база
годишните обороти.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи един или няколко от документи по чл. 62, ал. 1, от ЗОП:
а. удостоверения от банки;
б. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
в. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети
лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва да бъде
съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г. ).
За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална
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отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
Доказване:
Наличие на документ за валидна Застраховка за професионална отговорност на съгласно чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им, като при подаване на офертата участникът попълва декларация по чл, 192, ал.
3 от ЗОП за съответствие е критериите за подбор Образец № 6, в която се посочват № на
полицата, име на издателя, дата на валидност на документа и минимална застрахователна сума.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не
се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на
територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за
професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Доказателства за
наличие на застраховка „Професионална отговорност“.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите
от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с
помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези
подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще
изпълняват строителен надзор.
Технически и професионални способности:
В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз
основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за
изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
3.1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентична или
сходна с тази на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на
офертата;
Под „идентични или сходни с тези на поръчката дейности - услуги” се имат предвид дейности,
свързани с упражняване на строителен надзор на строежи и/или дейности по изготвяне на оценка
на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.
Доказване:
При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за
съответствие е критериите за подбор Образец № 6, в която посочва дейностите, с предмет и обем
идентична или сходна с теза на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на
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доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват
извършената доставка или услуга (по образец). Списъкът се подписва от лицето представляващо
участника.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните
изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

3.2 Участникът следва да притежава сертификат, който удостоверява съответствието на
участника със стандарти за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 и/или
еквивалентно.
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството или за опазване на околната среда.
Доказване:
При подаване на офертата участникът попълва Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за
съответствие е критериите за подбор Образец № 6, в която посочва № на сертификата, име на
издателя и дата на валидност на документа, област на сертифициране.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП - сертификати,
издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на
стоките със съответните спецификации или стандарти - EN ISO 9001:2015 и/или еквивалентно за управление на качеството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от
друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до
такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи
от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите
мерки са еквивалентни на изискваните.
Забележка: 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 документа за създаване на обединението.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически
възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на
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тяхното участие.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо.
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в
неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места

Критерий за възлагане:
X Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
X Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Предлагана цена - Пц, Тежест: 50
Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Тп, Тежест: 50
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2019 г.

Час: (чч:мм) 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.01.2020 г.

Час: (чч:мм) 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 01.10.2019 г.

Час: (чч:мм) 09:30

Място на отваряне на офертите: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 211.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: Х Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект: „Реконструкция и рехабилитация
на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“, Договор за
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отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0134-C01/16.05.2019 г., на Програма за развитие
на селските райони 2014-2020 г.

Друга информация (когато е приложимо):
Гаранция за изпълнение на договора:
6.1. Гаранция за авансово предоставените средства:
За обезпечаване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след подписване на договора,
представя гаранция/обезпечение за авансово предоставените средства, обезпечаваща цялата сума
на авансово предоставените средства, със срок на валидност най-малко 60 дни по-дълъг от срока
на договора.
Представя се в една от следните форми:
Депозит на парична сума по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Елена.
IBAN: BG90 CECB 9790 3397 0020 01.
BIC: CECBBGSF.
БАНКА: „Централна кооперативна банка“ АД.
Банкова гаранция със срок на валидност най-малко 60 дни по-дълъг от срока на договора.
Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или
частично в зависимост от претендираното обезщетение при писмено искане на Възложителя.
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до пет дни след
усвояване на аванса - достигане на 50% от стойността на изпълнените СМР, съгласно сключения
договор за изпълнение на СМР, което се удостоверява с подписан констативен протокол между
страните по договора.
6.2. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е
определена в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето
лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
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.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат
в договора за обществена поръчка.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община
Елена:
IBAN: BG90 CECB 9790 3397 0020 01.
BIC: CECBBGSF.
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БАНКА: „Централна кооперативна банка“ АД.
Банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на
валидност - 60 дни по-дълъг от срока на договора.
При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за който се представя
гаранцията.
В случай, че участникът избере да представи „банкова гаранция“, то същата 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.
Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за
изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% ( три процента) от
стойността на договора без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община Елена;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- със срок на валидност най-малко 60 дни по-дълъг от срока на договора.

Дата на настоящата обява:
Дата: (дд/мм/гггг) 18.09.2019 г.

Възложител:
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Дилян Стефанов Млъзев
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
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