ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за
участие в процедурата, която може да намерите на интернет адрес на Възложителя:
www.hisar.bg от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената
поръчка. Участниците, могат да я получат безплатно, като я изтеглят от посочения
интернет адрес. Условията за получаване на отпечатан екземпляр от Документацията са
посочени в Том II от настоящата Документация.
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Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Образец № 5

Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Образец № 6

Декларация по чл. 55, ал.7 от Закона за обществените поръчки

Образец № 7

Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1,
т. 1 от Закона за обществените поръчки

Образец № 8

Списък на техническите лица - ключови експерти, които ще
участват при изпълнението на обществената поръчка

Образец № 9

Професионална автобиография на ключов експерт

Образец № 10 Декларация за ангажираност на ключов експерт при изпълнението
на поръчката
Образец № 11 Списък на неключовите експерти, които ще участват при
изпълнението на обществената поръчка
Образец № 12 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените
поръчки
Образец № 13 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените
поръчки
Образец № 15 Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Образец № 16 Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Образец № 17 Ценово предложение
ТОМ VII
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РАЗДЕЛ I ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.

Възложител

Община Хисаря
бул. "Генерал Гурко" № 14
гр. Хисаря 4180
Република България
2.

Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на Общ устройствен план на
Община Хисаря в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.
Главната цел на Общия устройствен план на Общината е да създаде териториална планова
основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с
приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община
Хисаря природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.
Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на
действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от
Възложителя Технически спецификации - Том IV от настоящата Документация, Задание
за изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря - Том VII от настоящата
Документация.
В Заданието за разработване на Общ устройствен план на Община Хисаря и в
Техническите спецификации са формулирани основните изисквания към Общия
устройствен план на Общината и са подробно разписани съдържанието и обхватът на
дейностите, които следва да бъдат извършени от Изпълнителя. Със Заданието се
представят проблемите на Община Хисаря, които предстоят за решаване с методите на
устройственото планиране през следващите години, и основните насоки за бъдещото
развитие на Общината, които трябва да доведат до създаване на комплексно устроена и
хармонична жизнена среда.
Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ успоредно с изработването на Общ устройствен план на
Община Хисаря ще бъде изготвена и Част Екологична оценка на Общия устройствен план
на Община Хисаря. Иготвянето на Част Екологичната оценка на Общия устройствен план
на Община Хисаря е предмет на друга процедура по реда на ЗОП.
3.

Териториален обхват

Проектът за Общ устройствен план на Община Хисаря - предмет на настоящата поръчка
трябва да обхване територията на Община Хисаря с нейните населени места и землищата
им.
4.

Обособени позиции

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

5.

Възможност за представяне на варианти в Офертите

Не се допускат варианти в Офертите.
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6.

Срок за изпълнение на поръчката

Срок за изработване, предаване на Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза
Предварителен проект – Първи етап: Изработване на устройствена концепция
(Предпроектно проучване) със схеми и предложения за пространственото устройство на
основните елементи на територията на общината, и – Втори етап: Предварителен проект
на ОУПО, на Възложителя и подписване на приемо - предавателния протокол по реда,
определен в проекта на Договора - Том V от настоящата Документация, за Проекта във
фаза Предварителен проект – 10 месеца, считано от датата на подписване на договора. В
този срок се включва широка дискусия, обществено обсъждане, ОВОС и становища на
съгласувателните институции, с цел избиране на вариант, който да се заложи като
задължително задание за изработване на Втори етап: Предварителен проект на ОУПО,
и
Срок за изработване, предаване на Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза
Окончателен проект и подписване на приемо - предавателния протокол по реда,
определен в проекта на Договора - Том V от настоящата Документация, за Проекта във
фаза Окончателен проект – 3 месеца, считано от датата на получаване на писмено
уведомление от страна на Възложителя, че процедурите, предвидени в чл.127 на Закона за
устройство на територията за Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза
Предварителен проект са приключили и че може да започне изработването на Проекта на
Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза Окончателен проект, с приложени
документи и информация за резултатите от проведените процедури.
Срокът за изпълнение на поръчката не включва периода на провеждане на процедурите,
предвидени в чл. 127 на Закона за устройство на територията, за Общия устройствен план
на Община Хисаря.
7.

Прогнозна стойност на по ръчката

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 141 600,00 (сто четиридесет и една
хиляди и шестотин лева) лв. без ДДС.
В прогнозната стойност на поръчката се включват всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката.
8.

Разходи за п оръчката

Разходите за подготовка на Офертите ще бъдат за сметка на Участниците в процедурата.
Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на Офертите им,
независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата, освен в случаите,
посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.
9.

Схема на плащане

Заплащането на цената за изпълнението на обществената поръчка ще се извършва
съгласно клаузите на Проекта на договора (Образец № 18) - Том V от настоящата
Документация.
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Раздел II ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
ДОКУМЕНТИ. ГАРАНЦИИ
II.1

В
ПРОЦЕДУРАТА.
И НЕОБХОДИМИТЕ

Изисквания към Участниците

1.
Общи изисквания към Участниците
1.1.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като
Участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително
техни Обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за културното
наследство (ЗКН), Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП), Закона за търговския регистър (ЗТР), Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закона 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
(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС),
подзаконовите
нормативни актове по прилагането им, другите действащи нормативни документи в
Република България, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата
Документация за участие.
1.2.
Участниците се представляват от законните си представители или от лице,
изрично упълномощено да представлява Участника в настоящата процедура.
Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно,
което се прилага в оригинал към Офертата.
1.3.
Участниците имат право да подават само една Оферта за целия предмет на
обществената поръчка.
1.4.
Външните експерти, които са участвали в изработването на техническите
спецификации и на методиката за оценка на Офертите в Документацията за участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка не могат да участват в
процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в Обединение с
други лица като кандидати, Участници, членове на Обединения - Участници,
подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са
участвали, са променени така, че не предоставят на Участника информация, която му дава
предимство пред останалите Участници в процедурата.(чл.8, ал.8 от ЗОП).
1.5.
Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в Офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна
Оферта ( чл.55, ал.5 от ЗОП).
1.6.
Едно физическо или юридическо лице може да участва в процедура за
възлагане на обществена поръчка само в едно Обединение (чл.55, ал.6 от ЗОП).
1.7.
Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни
кандидати или Участници в една и съща процедура (чл.55, ал.7 от ЗОП).
1.8.
Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
и свързаните с тях лица нямат право да участват пряко или косвено в настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и чрез гражданско
дружество / консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим (чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици).
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1.9.
Офертата, всички документи, подготвени от Участниците в откритата
процедура, и цялата кореспонденция между Участниците и Възложителя следва да бъдат
на български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен
превод на български език, за верността на които отговаря Участника, освен в случаите,
когато по ЗОП се изисква превода да е официален. (Съгласно т.16а от §1 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП "Официален превод" е превод, извършен от
преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи.)
1.10.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и
Възложителят ще отстрани всеки Участник,:
а)
който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;

престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б)
който е обявен в несъстоятелност;
в)
който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове;
г)
който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния 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
д)
който 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
е)
който 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
ж)
при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
(§1, т. 23а от ДР на ЗОП
"Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д)съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
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ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината
в това дружество.)
з)

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

(Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ:
Чл.21 (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6,
11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от
длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или
контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в
последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е
осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало
договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител
или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или
кооперации.
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата
по ал. 1.
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение
на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е
заемало длъжността.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо
лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител
или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.)
1.11.

Изискванията по точка 1.10. букви а), е) и ж) се прилагат, както следва:

1.11.1.
при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
1.11.2.
при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
1.11.3.
при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
1.11.4.
при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския
закон;
1.11.5.
закон;

при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
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1.11.6.

при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

1.11.7.
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват Участника;
1.11.8.
в случаите по т. 1.11.1 – 1.11.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
1.12.
Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение
на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят само на изискванията по т. 1.10.
букви а), б), в), г), ж) и з).
1.13.
При подаване на Офертата Участникът удостоверява липсата на
обстоятелствата по точка 1.10. с декларация, подписана от лицата, които представляват
Участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в
които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или Участникът е установен, е
длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
1.14.
При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелства по точка 1.10. букви а), б), в), г), д), и е), освен
когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на
някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им
безплатно на Възложителя.
1.15.
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е
установено, е налице някое от обстоятелствата по точка 1.10. букви а), б), в), г), д), и е).
1.16.
Когато законодателството на държавата, в която Участникът е установен, не
предвижда включването на някое от обстоятелствата по точка 1.10. букви а), б), в), г), д),
и е), при подписване на договора за обществена поръчка Участникът - чуждестранно
физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по точка 1.10. букви а), б), в), г),
д), и е), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен.
1.17.
Когато в държавата, в която Участникът е установен, не се издават
документите по точка 1.10. букви а), б), в), г), д), и е) или когато те не включват всички
случаи по точка 1.10. букви а), б), в), г), д), и е), при подписване на договора за
обществена поръчка Участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице,
определен за изпълнител, представя клетвена декларация, ако такава декларация има
правно значение според закона на държавата, в която е установен.
1.18.
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния
национален закон, при подписване на договора за обществена поръчка Участникът чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, представя
официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
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1.19.
Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили
промени в декларираните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от Участника данни в
представената Оферта.
1.20.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки Участник, който
не отговаря на нормативно установените изискванията в ЗОП, ЗКАИИП, ЗКН, ЗТР, ЗУТ,
ЗПУКИ, ЗМИП, ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, подзаконовите нормативни актове по
прилагането им, другите действащи нормативни документи в Република България, както и
на изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществена поръчка и
настоящата Документация за участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка.
Общи изисквания при участие като Обединение

2.

В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за
Обединение. Договорът за Обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:





всички членове на Обединението са солидарно отговорни, заедно и
поотделно, за качественото изпълнение на договора за възлагане на
обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено
Обединението;
съставът на Обединението няма да се променя след подаването на Офертата и
всички членове на Обединението са задължени да останат в него до
окончателното изпълнение на поръчката;
Обединението е създадено със срок най-малко до окончателното изпълнение
на обществената поръчка.

Освен това договорът за Обединението следва да съдържа клаузи, от които да е видно
какво е разпределението на дейностите между отделните членове на Обединението с ясно
и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява при изпълнение на
договора за възлагане на обществената поръчка.
Участниците в Обединението трябва да определят лице, което да представлява
участниците в Обединението за целите на процедурата. Когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в Обединението, задължително се представя и
документ, подписан от лицата в Обединението, в който се посочва представляващият.
Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
Офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна Оферта за обявената
процедура.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва самостоятелно или само в едно Обединение.
В случаите, когато към Офертата не е приложен договор за създаване на Обединение,
когато Участникът е Обединение на физически и/или юридически лица, или в
представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия,
или не е представен документ, подписан от лицата в Обединението, в който се посочва
представляващият, в случаите когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в Обединението, или състава на Обединението се е променил след
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подаването на Офертата, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка.
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът,
определен за изпълнител, е Обединение на физически и/или юридически лица.
Общи изисквания при използване на подизпълнители

3.

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в
Офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще
бъде делът и видът на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
С Офертата си Участниците могат да предлагат използването на подизпълнители без
ограничения.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в Офертата на друг
Участник, не може да представя самостоятелна Оферта.
Съгласно чл. 119ж, ал. 4 от ЗОП когато Участник е определил с Офертата си един или
повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен
да:




посочи в Офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които
ще извършват, и дела на тяхното участие;
представи документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор
на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;
уведоми Възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по
време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

На основание чл. 119ж, ал. 5 от ЗОП Възложителят ще отстрани от участие в процедурата
Участник, ако предложен от него подизпълнител не отговарят на критериите за подбор.
II.2

Минимални изисквания към Участниците

1.

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на
Участниците

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците.
2.

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
Участниците

2.1.
Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената
поръчка и да са изпълнявали през последните три години, считано от датата на подаване
на Офертата, услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под "услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка" следва
да се разбира изработване на устройствена схема и/или общ устройствен план и/или
подробен устройствен план с обхват минимум 1 квартал, и/или задание за изработване на
Общ устройствен план.
Участниците доказват изпълнението на това изисквание с представянето на Списък на
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени
през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51,
ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), придружен от доказателство
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за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата
на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване
на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено
общо от Обединението.
2.2.
Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица - ключови
експерти, които притежават необходимата професионална квалификация и достатъчно
професионален опит, необходими за своевременното, точно и качествено изпълнение на
предмета на обществената поръчка и които ще участват в нейното изпънение.
Екипът от технически лица - ключови експерти на Участниците трябва включва най-малко
следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки
един от тях:


Ключов експерт Ръководител екип – Завършено висше образование,
образователно - квалификационна степен "магистър" в някоя от следните
области: Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; С пълна проектантска
правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно
удостоверение за проектанска правоспособност за 2016 г.; Участие в наймалко 2 (две) разработки в областта на планирането / проектирането на
селищни структури и/или системи или части от тях, или еквивалентни,
включително Ръководител (Главен проектант) на най-малко 1 (една) от тях;



Ключов експерт Селищна мрежа и устройство на урбанизирани
територии
Завършено
висше
образование,
образователно
квалификационна степен "магистър" в някоя от следните области:
Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; С пълна проектантска
правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно
удостоверение за проектанска правоспособност за 2016 г.; Участие в наймалко 1 (една) разработка в областта на планирането / проектирането на
селищни структури и/или системи или части от тях, или еквивалентна;



Ключов експерт Недвижимо културно наследство - Завършено висше
образование, образователно - квалификационна степен "магистър" в някоя от
следните области: Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; С пълна
проектантска правоспособност в областта на професионалната си
квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за
2016 г.; Вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; Участие в най-малко
1 (една) разработка в областта на опазването на културното наследство или
еквивалентна;



Ключов експерт Техническа инфраструктура и комуникационно транспортни системи – Завършено висше образование, образователно квалификационна степен "магистър", професионална квалификация
"магистър инженер" в някоя от следните области: Транспортно строителство
или еквивалент; С пълна проектантска правоспособност в областта на
професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска
правоспособност за 2016 г.; Участие в най-малко 1 (една) разработка в
областта на планирането / проектирането на транспортни системи или
еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план;
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Ключов експерт Водоснабдяване и канализация - Завършено висше
образование, образователно - квалификационна степен "магистър",
професионална квалификация "магистър инженер" в някоя от следните
области: Водоснабдяване и канализация или еквивалент; С пълна
проектантска правоспособност в областта на професионалната си
квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за
2016 г.; Участие в най-малко 1 (една) разработка в областта на планирането /
проектирането на водоснабдителни или канализационни мрежи / системи или
еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план;



Ключов експерт Електроснабдяване и съобщения - Завършено висше
образование, образователно - квалификационна степен "магистър",
професионална квалификация "магистър инженер" в някоя от следните
области: Електроенергетика и обзавеждане или Електротехника, или
еквивалент; С пълна проектантска правоспособност в областта на
професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска
правоспособност за 2016 г., Участие в най-малко 1 (една) разработка в
областта на планирането / проектирането на електрически мрежи / системи
или еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план;



Ключов експерт Зелена система - Завършено висше образование,
образователно - квалификационна степен "магистър" в някоя от следните
области: Ландшафна архитектура или еквивалент; С пълна проектантска
правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно
удостоверение за проектанска правоспособност за 2016 г.; Участие в наймалко 1 (една) разработка в областта на планирането / проектирането на
зелени системи или еквивалентни, като част от устройствена схема или
устройствен план;



Ключов експерт Географски информационни системи –- Завършено висше
образование, образователно - квалификационна степен "магистър " в някоя от
следните области: Геодезия или ГИС, или Картография, или еквивалент; С
пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си
квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за
2016 г.; Участие в най-малко 1 (една) разработка, свързана с изработването на
устройствена схема или устройствен план.

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един Ключов експерт в Екипа
на Участника.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с представяне на
Списък на техническите лица - ключови експерти, които ще участват при изпънението на
обществената поръчка (Образец № 8) с приложени към него Професионални
автобиографии на ключовите експерти (Образец № 9), Декларации за ангажираност на
ключовите експерти при изпълнението на поръчката (Образец № 10) и документи
(заверени копия или оригинали), удостоверяващи образованието, професионалната
квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, участващи при
изпълнението на поръчката, както и изпълнението на другите минимални изисквания към
експертите - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в
професионални или браншови организации, препоръки, референции и други (по преценка
на Участниците) за всички ключови експерти, включени в Списъка на техническите лица -
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ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец
№ 8).
В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, това изисквание
трябва да бъде изпълнено общо от Обединението.
2.3.
Участниците трябва да имат на разположение и други (неключови) експерти,
които притежават необходимата професионална квалификация и достатъчно
професионален опит, необходими за своевременното, точно и качествено изпълнение на
предмета на обществената поръчка и които ще участват в нейното изпънение, както
следва:


Неключов експерт Екология – Завършено висше образование,
образователно - квалификационна степен "магистър" в някоя от следните
области: Екология или еквивалент;



Неключов експерт Икономически анализи и прогнози - Завършено висше
образование, образователно - квалификационна степен "магистър" в някоя от
следните области: Икономика или еквивалент;



Неключов експерт Социално-демографски анализи и прогнози Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен
"магистър" в някоя от следните области: География или Социология, или
Демография, или еквивалент.

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един Неключов експерт в
Екипа на Участника.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от Участниците с представяне на
Списък на неключовите експерти, които ще участват при изпънението на обществената
поръчка (Образец № 12).
Не се изисква прилагане на Професионални автобиографии, Декларации за ангажираност
и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и
професионалния опит на неключовите експерти.
Участникът, по своя преценка, може да ангажира и друг персонал (експертен,
административен и т.н.) в изпълнението на поръчката.
2.5.
При участие на Обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в Обединението, а
документите по чл. 56, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП за доказване съответствието с минималните
изисквания за техническите възможности и/или квалификация се представят само за
участниците, чрез които Обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности
и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен
документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности,
Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на
разположение ресурсите на третите лица. По смисъла на чл.51а, ал.1 от ЗОП трети лица
могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица,
независимо от правната връзка на Участника с тях.
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Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.

II.3

Изисквания по отношение на Офертата

1.

Общи изисквания

Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва
да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в Документацията за
участие. При изготвяне на Офертата Участниците трябва да се придържат точно към
условията, обявени от Възложителя.
Представянето на Оферта задължава Участниците да приемат напълно всички изисквания
и условия, посочени в тази Документация, при спазване на Закона за обществените
поръчки и другите действащи нормативни документи в Република България.
Участниците трябва да се запознаят с условията на настоящата обществена поръчка и да
оценят на своя отговорност, за своя сметка и на свой риск всички необходими фактори за
подготовката на тяхната Оферта и подписването на договора. Отговорността за
правилното разучаване на Документацията за участие се носи единствено от Участниците.
Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва
да подготвят и представят своята Оферта в съответствие с нормите на чл.57, ал. 1 и ал.2
ЗОП, както и с изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената
поръчка и в настоящата Документация за участие.
Всеки Участник има право да подаде само една Оферта. Лице,
участва като подизпълнител в Офертата на друг Участник,
самостоятелна Оферта. Лице, което участва в Обединение,
самостоятелна Оферта. В процедура за възлагане на обществена
или юридическо лице може да участва само в едно Обединение.

което е дало съгласие и
не може да представя
не може да представя
поръчка едно физическо

Не се допуска представянето на варианти в Офертата.
Офертата трябва да бъде представена на български език.
Ако Участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с
превод на български език, а документът за регистрация по чл.56, ал.1, т. 1, буква а) от ЗОП
следва да бъде представен в официален превод.
Съгласно т.16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - Официален превод" е превод, извършен от
преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните
работи за извършване на официални преводи.

Офертата трябва да бъде подписана от представляващия Участника съгласно търговската
му регистрация, или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено
пълномощно. В случаите, когато Офертата (или документ/и от нея) е подписана от
изрично упълномощено лице, което не е представляващ Участника съгласно търговската
му регистрация, нотариално завереното пълномощно на лицето, подписващо Офертата
(или документ/и от нея) 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 настоящата процедура за възлагане на
обществената поръчка.
Стр. 18 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ТОМ II - УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Всички документи, които участникът представя с Офертата, следва да бъдат във вида,
определен в настоящата Документация за участие.
Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за
формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с
оригинала" и подпис на законния представител на Участника или на упълномощеното/те
лице/а съгласно нотариално завереното пълномощно.
Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на Офертата,
посочени в обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие в
процедурата.
При подаване на Офертата си Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя
част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф "Конфиденциална
информация" или "Търговска тайна" върху всяка страница на документите, за които счита,
че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участниците,
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с
изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.
Офертите на Участниците трябва да бъдат валидни за срок не по малко от 120 (сто и
двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на Офертите, посочена в
обявлението. Срокът на валидност на Офертите е времето, през което Участниците са
обвързани с условията на представените от тях Оферти. Участник, представил Оферта с
по-малък срок на валидност от 120 (сто и двадесет), ще бъде отстранен от участие в
процедурата. Срокът на валидност на Офертите започва да тече от датата, определена за
краен срок за получаване на Оферти.
При условията на чл. 58, ал.3 от ЗОП, Възложителят кани Участниците да удължат срока
на валидност на Офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в
определения в нея срок не удължи срока на валидност на Офертата си, се отстранява от
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Подадената от Участника Оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик, който
трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик №
1, Плик № 2 и Плик № 3), както следва:
ПЛИК № 1 с надпис "Документи за подбор" в който се поставят документитеи
информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от ЗОП;
ПЛИК № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя
техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, и ако е приложимо декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
ПЛИК № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на
Участника съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП.
Трите запечатани плика се поставят в един общ непрозрачен плик, който се запечатва и се
надписва по следния начин:
До:
Община ХИСАРЯ
бул. "Генерал Гурко" № 14
гр. Хисаря 4180
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Република България
ОФЕРТА
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря'
Участник: ....................................................................................................
(името на Участника)
.......................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по възможност факс и електронен
адрес)
Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени печати и знаци.
Участник, документите в чиято Оферта не са систематизирани по указания начин, се
отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
Документите и информацията, съдържащи се във всеки плик (Плик № 1, Плик № 2 и Плик
№ 3) се подреждат съгласно описания по-надолу ред и се номерират последователно с
единна номерация (за всеки плик поотделно).
Документите и информацията, съдържащи се във всеки плик (Плик № 1, Плик № 2 и Плик
№ 3) се представят в един екземпляр на хартиен насител и в един екземпляр на електронен
носител. На електронния носител се представят сканирани в нередактируем файлов
формат документите и информацията, представени на хартиения носител.
Документите и информацията, съдържащи се в Офертата на Участниците, се представят
от Обединенията - Участници или от всяко физическо или юридическо лице, включено в
Обединението, съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Когато Участник предвижда видове работи от предмета на поръчката, да се предложат на
Подизпълнители, Подизпълнителите представят документи и информация в Офертата на
Участника съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни Обединения, Офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1
от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП,
които са на чужд език, се представят и в превод.
2.

Съдържание на ПЛИК № 1 "Документи за подбор":

2.1.
Списък на документите и информацията, съдържащи се в Офертата, подписан
от Участника (Образец № 1).
Списъкът се подписва от представляващия Участника съгласно търговската му
регистрация (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно)
или представляващия Обединението, съгласно Договора за създаване на Обединение, в
случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице.
2.2.

Писмо към Офертата (Образец № 2).

Писмото към Офертата се подписва от представляващия Участника съгласно търговската
му регистрация (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно)
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или представляващия Обединението, съгласно Договора за създаване на Обединение, в
случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице.
Представяне на Участника, което включва:

2.3.

2.3.1.
Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки
(Образец № 3) с приложени оригинали или заверени копия от съответните документи,
доказващи посочената информация.
Когато Участникът е Обединение, документите се представят от всяко физическо или
юридическо лице, включено в Обединението.
Когато е посочен ЕИК, Участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за
Търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в
Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър, с
изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези
случаи Участникът посочва "не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР".
Чуждестранните лица - Участници в процедурата представят идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, в
официален превод. Тази информация трябва да удостоверява по безспорен начин всяко
едно от следните обстоятелства:


системата на управление и представителство на Участника;



имената на физическите лица, представляващи Участника;



имената на физическите лица – членове на управителните органи на
Участника;



имената на физическите лица – членове на контролните органи на Участника
(ако има такива);



датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата
следва да е не по-рано от един месец преди подаването на Офертата за
участие.

Участникът се отстранява от участие, ако представената идентифицираща информация не
удостоверява по безспорен начин всяко едно от изброените по-горе обстоятелства.
Посочените обстоятелствата могат да се доказват с повече от един документ, издаден от
компетентен съдебен или административен орган на държавата, в която е установен
Участникът.
2.3.2.

Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4).

Декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят от Участника лично от всяко от
лицата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а когато Участникът е Обединение или се
предвижда участието на подизпълнител - от всеки един от членовете в Обединението и
обявен подизпълнител.
2.4.
Заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е
Обединение, което не е юридическо лице.
Договорът за създаване на Обединение трябва да съдържа клаузите съгласно настоящата
Документация.
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Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в Обединението,
задължително към него се прилага и документ, подписан от лицата в Обединението, в
който се посочва представляващият.
2.5.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата
(оригинал) – когато Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от
представляващия Участника, съгласно актуалната му търговска регистрация, а от изрично
упълномощен негов представител.
2.6.
№ 5).

Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец

Декларацията се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Декларацията се представя от Обединението - Участник и се подписва
от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
2.7.

Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6).

Декларацията се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Декларацията се представя от Обединението - Участник и се подписва
от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
2.8.
Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена
гаранция за участие под формата на парична сума.
Документът следва да е издаден на името на Участника Когато Участникът е Обединение,
което не е юридическо лице, документът следва да е издаден на името Обединението или
на един от участниците в Обединението.
2.9.
Доказателства за технически възможности и квалификация на Участниците,
посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и подробно описани в
настоящата Документация:
2.9.1.
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7).
Под "услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка"
следва да се разбира изработване на устройствена схема и/или общ устройствен план
и/или подробен устройствен план с обхват минимум 1 квартал, и/или задание за
изработване на Общ устройствен план.
Списъкът се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от
представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
2.9.2.
Доказателства за извършените услуги, включени в Списък на услугите, които
са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните
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три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от
Закона за обществените поръчки (Образец № 7).
Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2.9.3.
Списък на техническите лица - ключови експерти, които ще участват при
изпънението на обществената поръчка (Образец № 8).
Списъкът се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от
представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
2.9.4. Приложения към Списъка на техническите лица - ключови експерти, които ще
участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8):


Професионални автобиографии на ключовите експерти (Образец № 9),
включени в Списъка на техническите лица - ключови експерти, които ще
участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8);



Декларации за ангажираност на ключовите експерти при изпълнението на
поръчката (Образец № 10), включени в Списъка на техническите лица ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената
поръчка (Образец № 8);



Документи (заверени копия или оригинали), удостоверяващи образованието,
професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите
експерти, участващи при изпълнението на поръчката, както и изпълнението
на другите минимални изисквания към експертите - дипломи, удостоверения,
сертификати, документи за членство в професионални или браншови
организации, препоръки, референции и други (по преценка на Участниците),
за всички ключови експерти, включени в Списъка на техническите лица ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената
поръчка (Образец № 8).

2.9.5. Списък на неключовите експерти, които ще участват при изпънението на
обществената поръчка (Образец № 11).
Списъкът се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от
представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
2.9.6. Копие от валиден сертификат или друг доказателствен документ за внедрена
система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO
9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на устройственото планиране или
инвестиционното проектиране, или еквивалентни, издаден 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
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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.
Когато Участник в процедурата е Обединение, което не е юридическо лице, описаният
сертификат / друг доказателствен документ се представя само за участниците в
Обединението, чрез които Обединението доказва съответствието си с критериите за
подбор
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството.
2.10.
№ 12).

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец

Декларацията се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Декларацията се представя от Обединението - Участник и се подписва
от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
2.11.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 13) - ако
Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители.
Декларацията се представя от всеки подизпълнител поотделно и се подписва от
представляващия Подизпълнителя съгласно актуалната му търговска регистрация или от
лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
2.12.
Приложения към Декларацията за съгласие за участие като подизпълнител
(Образец № 13) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители.
Към Декларацията се прилагат изискуемите документи за Подизпълнителя съгласно
разпоредбите на ЗОП.
2.13.
№ 14).

Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец

Декларацията се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Декларацията се представя от Обединението - Участник и се подписва
от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
3.

Съдържание на ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"

3.1.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 15);

При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката Участниците
следва да се съобразяват с образеца, предоставен в настоящата Документация за участие,
като не се допуска образецът да бъдат изменян.
Технически предложения за изпълнение на поръчката, които не са изготвени в
съответствие с образеца, предоставен в настоящата Документация за участие, няма да се
разглеждат, а Участниците, които са ги представили, ще бъдат отстранени от понататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.
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Непредставянето на Техническо предложение за изпълнение на поръчката от страна на
Участник е основание за отстраняване на този Участник от по-нататъшно участие в
процедурата за възлагане на настоящата поръчка.
3.2.
Приложения към Техническото предложение за изпълнение на поръчката
(Образец № 15):
Непредставянето на едно или повече от описаните по-надолу Приложения (Приложение
№ 1 - Подход и методология за изпълнение на поръчката, Приложение № 2 - Организация
и разпределение на задачите, Приложение № 3 - Времеви график за изпълнение на
дейностите в обхвата на поръчката) към Техническото предложение за изпълнение на
поръчката от страна на Участник е основание за отстраняване на този Участник от понататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.
3.2.1.

Приложение № 1 - Подход и методология за изпълнение на поръчката.

Участникът следва да предложи концепция за изпълнение на поръчката, която включва
описание на всички дейности и начини за изпълнение на поръчката съгласно
Техническите спецификации - Том IV от настоящата Документация и Заданието за
изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря - Том VII от настоящата
Документация.
В представената концепция Участникът следва да изложи своето разбиране относно
начина на работа, дейностите за изпълнение на поръчката, очакваните резултати,
обвързаността на дейностите с резултатите, идентифициране на заинтересуваните страни,
избор на подход за постигане на резултата и очертаване на методология, включително
средства, способи и инструменти за изпълнение на поръчката, като докаже съвместимост
на методологията с подхода. Участникът следва да демонстрира своето познаване на
действащата нормативна уредба, която се отнася към дейностите - предмет на поръчката.
Съдържанието на концепцията, представена от Участника, съвместно с представения
Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката - Приложение № 3
към Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 15), трябва да
гарантира спазване на заложените в договора срокове за изпълнение на поръчката,
изпълнението на пълния обхват от дейности, включени в предмета на поръчката, и
качеството на това изпълнение.
3.2.2.

Приложение № 2 - Организация и разпределение на задачите.

Участникът следва да представи структурирането на екипа за изпълнение на поръчката
съобразно дейностите, включени в нейния обхват, с разпределението на задачите и
отговорностите между експертите - членове на екипа, в съответствие с тяхната
компетентност.
Задачите и отговорностите на отделните членове на екипа трябва да са ясно и подробно
описани и балансирано разпределени по дейности и етапи съгласно представения Времеви
график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката - Приложение № 3 към
Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 15).
3.2.3.
Приложение № 3 - Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на
поръчката.
Участникът следва да представи Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата
на поръчката.
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Във Времевия график трябва да бъдат обхванати всички етапи и дейности, включени в
обхвата на поръчката, с тяхната продължителност и необходимите ресурси, които
Участникът предвижда да ангажира.
Извън дейностите, включени в обхвата на поръчката, Участникът трябва да покаже всички
действия по реда на чл.127 от ЗУТ, които Възложителят трябва да извърши или
организира самостоятелно или съвместно с други компетентни органи, с тяхната
последователност и продължителност съгласно нормативно регламентираните срокове.
3.3.
Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (Образец №
16) - когато е приложимо.
Декларацията се представя от Участника и се подписва от представляващия Участника
съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е
юридическо лице, Декларацията се представя от Обединението - Участник и се подписва
от представляващия Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение.
4.

Съдържание на ПЛИК №3 "Предлагана цена":

4.1.

Ценово предложение (Образец № 17).

Предложената от Участника цена трябва да е в лева и да включва всички необходими

разходи, свързани с пълното, качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката в
описания вид, обем и обхват, включително, но не само: разходи за работна сила,
допълнителни разходи, режийни разноски, транспорт, извънреден труд, разходи съобразно
избраната организация и методология на работа, разходи за използваните материали,
консумативи, пособия, технически средства, софтуер и тяхната доставка, машинно и
компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за
данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета и други, и печалба.
Предложената от Участниците цена следва да бъде ограничена до прогнозната стойност,
посочена в Обявлението за обществената поръчка.
При изготвяне на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката Участниците следва
да се съобразяват с образеца, предоставен в настоящата Документация за участие, като не
се допуска образецът да бъдат изменян.
Ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с образеца, предоставен в
настоящата Документация за участие, няма да се разглеждат, а Участниците, които са ги
представили, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на
настоящата поръчка.
Извън плика с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация
относно цената.
Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в Офертата си извън Плик №3
"Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в
изчисленията на предложената от него цена.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид
изписаната с думи.
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Непредставянето на Ценово предложение от страна на Участник или представянето от
Участника на Ценово предложение, което не съответства на изискванията на
Възложителя, описани по-нагоре, е основание за отстраняване на този Участник от понататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.
II.4.

Получаване на Документацията за участие в процедурата. Разяснения по
Документацията за участие.

1.

Получаване на Документация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие
в процедурата, която може да намерите на интернет адрес на Възложителя: www.hisar.bg
Лицата могат да изтеглят публикуваната Документация безплатно.
Възложителят ще предостави срещу заплащане Документацията на всяко лице, поискало
това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай цената на
Документацията за участие в процедурата е цената, посочена в обявлението за настоящата
поръчка. Лицата, които желаят, могат да закупят Документацията за участие в
процедурата от Община Хисаря, находяща се на адрес: гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко"
№ 14. Комплект от Документацията за участие се предоставя след представяне на
документ, удостоверяващ, че Документацията е платена. Сумата следва да бъде внесена в
касата на Община Хисаря или по следната банкова сметка на Община Хисаря: IBAN:
BG16CECB 9790 33C8 1052 00 BIC: CECB BGSF при Централна Кооперативна Банка АД.
В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП Възложителят предоставя безплатно променената
Документация на лицата, закупили Документация преди издаване на решението за
промяна.
2.

Условия и ред за получаване
Документацията за участие

разяснения

и

информация

по

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по Документацията за
участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на Офертите съгласно
Обявлението за обществената поръчка.
Разясненията на Възложителя се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от
получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се
изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не
се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
Когато от публикуването на разясненията от Възложителя до крайния срок за получаване
на Оферти или заявления остават по-малко от 3 дни, Възложителят е длъжен да удължи
срока за получаване на Оферти. В тези случаи решението за промяна се публикува в
профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на
обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок
за подаване на Оферти не може да има по-малко от 3 дни.
II.5.

Промени в обявлението и/или Документацията на обществена поръчка

Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да
направи промени в обявлението и/или Документацията на обществена поръчка, свързани с
осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна
фактическа грешка.
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Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или
Документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на
процедурата.
Промените по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от
публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и
променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден,
следващ деня на изпращането им в агенцията.
С решението за промяна Възложителят няма право да променя дейностите по обявения
предмет на поръчката.
В решението по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП Възложителят определя и нов срок за получаване на
Оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално
определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат
критериите за подбор, изискванията към Офертата или изпълнението на поръчката.
С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята,
че всички заинтересовани лица са уведомени.
II.6.

Комуникация между Възложителя и Участниците

Всички действия на Възложителя към Кандидатите или Участниците и обратно са в
писмен вид.
Обменът на информация между Възложителя и Изпълнителя може да се извърши лично
срещу подпис, 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 са общодостъпни и са
посочени в обявлението за обществената поръчка.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на Офертите.
Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.
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.
За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от
него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това
ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита
това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
II.7.

Гаранции

1.

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането

Гаранцията за участие е в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева).
Гаранцията за участие може да се представи под формата на парична сума, внесена в
касата на Общината или по сметка на Възложителя, или да се представи под формата на
банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
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Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това
трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със
срок на валидност минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок
за подаване на Офертата, и в нея трябва да е изрично посочено, че е за настоящата
обществена поръчка.
Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да
стане с платежно нареждане, в което изрично е посочена процедурата, за която се
представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община
Хисаря, по следната сметка на Община Хисаря:
Сметка в лв (BGN):
IBAN: BG16CECB 9790 33C8 1052 00
BIC: CECB BGSF
Централна Кооперативна Банка АД
Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на Участника.
Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията
така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите
Указания размер.
Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако не представи копие от платежен документ за платена гаранция за
участие под формата на парична сума или учредена банкова гаранция за участие в
оригинал.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е
безусловна и неотменима, че е в полза на Община Хисаря, че е със срок на валидност 120
(сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на Офертата, и че е за
настоящата обществена поръчка.
Когато Участникът 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.
Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на
конкуренцията отмени решението на Възложителя и върне преписката за продължаване на
процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно
решение, Възложителят кани Участниците, на които гаранцията е възстановена в
съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие.
Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се
отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2.

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 да задържи гаранцията за участие на Участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват
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резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител, до
решаване на спора.
Възложителят има право да усвои гаранцията за участие на Участник, независимо от
нейната форма, когато този Участник оттегли Офертата си след изтичането на срока за
получаване на Офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си
да сключи договор за обществената поръчка.
Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените Участници в срок 5
работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за
предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител.
Възложителят освобождава гаранциите за участие на 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.
При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите за
участие на всички Участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на
срока за обжалване на решението за прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
3.

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и
начин на плащането

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на
от стойността на поръчката.
Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на парична
сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Възложителя, или да се представи
под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за
изпълнение на договора.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата
гаранция в оригинал или платежния документ за внесената парична гаранция за
изпълнение на договора при неговото сключване.
Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя
със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора и в нея трябва да е
изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията.
Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва
да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочен договорът, за който се
представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена на името на Община Хисаря, по
следната сметка на Община Хисаря:
Сметка в лв (BGN):
IBAN: BG16CECB 9790 33C8 1052 00
BIC: CECB BGSF
Централна Кооперативна Банка АД
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Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка
на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване
на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в
настоящите Указания размер.
Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.
С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за обществената
поръчка, ако не представи определената гаранция за изпълнение на договора в избраната
от него допустима форма.
С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако
в представената от него банкова гаранция за изпълнение не е изрично посочено, че тя е
безусловна и неотменима, че е в полза на Община Хисаря , че е със срок на валидност най
– малко за срока на изпълнение на договора, и че е за договора за изпълнение на
настоящата обществена поръчка.
Когато Участникът 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.
4.

Задържане и освобождаване на гаранцията

Тъй като договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, Възложителят е
включил в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията за
изпълнение, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка, а
именно: След приемане на Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза
Предварителен проект от Възложителя по реда, определен в Проекта на Договор - Том V
от настоящата Документация, Възложителят освобождава част от Гаранцията за
изпълнение на договора, равняваща се на 40 % (четиридесет процента) от първоначалния
размер на гаранцията.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка между Възложителя и
Изпълнителя. Те са описани в Проект на Договор - Том V от настоящата Документация.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
II.8

Подаване на Оферти

1.

Място и срок за подаване на Оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
Офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка, или чрез куриерска служба на адрес Община Хисаря, бул. "Генерал
Гурко" № 14, гр. Хисаря 4180, Деловодство, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа до
изтичане на крайния срок за получаване на Офертите, съгласно обявлението за поръчката.
Всеки Участник следва да осигури своевременното получаване на Офертата от
Възложителя.
Възложителят не носи отговорност за Оферти, в случай, че се използва друг начин за
представяне, различен от посочения.
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Подаването на Офертата задължава Участниците да приемат напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази Документация при спазване на Закона за обществени поръчки
(ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на Участника може да
доведе до отстраняването му.
Възможност за удължаване на срока за подаване на Оферти

2.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:


когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за
изготвяне на Офертите, включително поради необходимост от разглеждане на
място на допълнителни документи към Документацията или оглед на мястото
на изпълнение;



в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:


в първоначално определения срок няма постъпили заявления или Оферти или
е получено само едно заявление или Оферта;



това се налага в резултат от производство по обжалване;



срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП не е достатъчен.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята,
че всички заинтересовани лица са уведомени.
3.

Приемане на Оферти / Връщане на Оферти

Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от
деня и часа, посочени в обявлението за поръчката.
Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис. В този случай Участникът е длъжен да
представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл.
57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на Офертите.
При подаване на Офертата Участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят
няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и Участници,
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с
изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.
При приемане на Офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
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. Тези обстоятелства се отбелязват входящия регистър.
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Ако Участникът изпраща Офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати Офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока
за подаване на Офертите. Рискът от забава или загубване на Офертата е за Участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на Офертата на адреса и в
срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като:
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон;
взаимодействия с куриери или други.
До изтичането на срока за подаване на Офертите, всеки Участник в процедурата може да
промени, допълни или оттегли Офертата си.
Оттеглянето на Офертата прекратява по - нататъшното участие на Участника в
процедурата.
Допълнението и промяната на Офертата трябва да отговаря на изискванията и условията
за представяне на първоначалната Оферта, като върху плика ясно се изписва следното:
"Допълнение/ Промяна на Оферта с вх. №…..............… за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на Общ устройствен план на
Община Хисаря " на Участник: ............................................................................. (името на
Участника)".
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Раздел III РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА
ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

И

КЛАСИРАНЕ

НА

ОФЕРТИТЕ.

Място и дата на отваряне на Офертите

1.

Постъпилите Оферти ще се отварят в Заседателната зала на Община Хисаря в сградата на
Община Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14, гр. Хисаря 4180 на датата и часа, посочени в
обявлението за настоящата обществена поръчка.
Критерий за оценка на Офертите

2.

Критерият за оценка на Офертите е Икономически най-изгодна Оферта.
Показателите за комплексна оценка на Офертите с тяхната относителна тежест,
методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на
комплексната оценка на Офертите са подробно представени в Методика за определяне на
комплексната оценка на Оферта - Том III от настоящата Документация.
3.

Отваряне, разглеждане и оценка на Офертите

3.1.

Отваряне на Офертите

Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка,
като определя нейния състав и резервни членове. В състава на Комисията се включва
задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица,
притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима.
Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, осигурява външни
експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие
със същия закон.
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на Офертите.
Възложителят определя срок за приключване работата на Комисията, който трябва да е
съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от
срока на валидност на Офертите.
Всички разходи, свързани с дейността на Комисията, са за сметка на Възложителя.
Членове на Комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:


нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен кандидат или Участник;



не са "свързани лица" с кандидат или Участник в процедурата или с
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни
или контролни органи;



нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената
поръчка;



не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите
спецификации в методиката за оценка на Офертата.
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Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на Офертите,
започва работа след получаване 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 на други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
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, и информацията 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.
След извършването на действията по чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП приключва публичната част
от заседанието на Комисията.
Разглеждане и оценка на Офертите

3.2.

Комисията разглежда документите и информацията 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 чл. 68, ал. 7 от ЗОП 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 чл. 68, ал. 7 от ЗОП. 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 срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП 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.
Комисията разглежда предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието им с
изискванията на Възложителя.
Комисията при необходимост може по всяко време:


да проверява заявените от Участниците данни, включително чрез изискване
на информация от други органи и лица;
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да изисква от Участниците разяснения за заявени от тях данни или
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:

След извършването на прегледа за съответствие Комисията пристъпва към оценка на
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите Участници. За
всяка Оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Техническа оценка съгласно
Методика за определяне на комплексната оценка на Оферта - Том III от настоящата
Документация.
Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято Оферта не отговаря на изискванията на
Възложителя, не се отваря.
Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:


разгледала е предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието
им с изискванията на Възложителя;



извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за
предложенията в Плик № 2;



оценила е Офертите по всички други показатели, различни от цената.

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 присъстващите Участници да подпише ценовите Оферти.
Комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП резултатите от
оценяването на Офертите по другите показатели, с което приключва публичната част от
заседанието на Комисията.
Комисията продължава своята работа по оценка на Офертите в закрито заседание, като
проверява доколко ценовите предложения на Участниците са подготвени и представени
в съответствие с изискванията на Възложителя.
Когато Комисията установи, че Офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, тя може да предложи Офертата да се отхвърли и Участникът да се
отстрани.
След извършването на прегледа за съответствие и изброените до тук действия Комисията
пристъпва към оценка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на
допуснатите Участници. За всяка Оферта на допуснат Участник Комисията изготвя
Финансова оценка съгласно Методика за определяне на комплексната оценка на Оферта Том III от настоящата Документация.
След определяне на Техническата оценка и Финасовата оценка на Офертите на
допуснатите Участници, Комисията пристъпва към изготвяне на Комплексна оценка на
Офертите. За всяка Оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Комплексна оценка
съгласно Методиката за оценка - Том III от настоящата Документация.
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Участник, чиято Оферта е получила по един или повече подпоказатели оценка 0 (нула)
точки съгласно Методика за определяне на комплексната оценка на Оферта - Том III от
настоящата Документация, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.
Класиране на Участниците

4.

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на Офертите класира Участниците по
степента на съответствие на представените от тях Оферти с предварително обявените от
Възложителя условия.
Крайното класиране на Офертите се извършва по низходящ ред, като на първо място се
класира Участникът, предложил икономически най-изгодна Оферта и съответно получил
най-много точки като Комплексна оценка (най-висока Комплексна оценка) на
представената Оферта.
В случай че комплексните оценки на две или повече Оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази Оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и
цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест
и се избира Офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място Оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна
Оферта", но тази Оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.
Отстраняване на Участници

5.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата Участник:


който не е представил някой от необходимите документи или информация 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 на 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.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от
настъпването им.
6.

Изключително благоприятно предложение

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 по същия показател за оценка, Комисията трябва
да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде
по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
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Комисията може да приеме писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП 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.
Споразумения, решения или съгласувани практики между Участници

7.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между
Участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи
Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира
провеждането и приключването на процедурата.
Приключване работата на Комисията

8.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на Офертите,
който съдържа:


състав на Комисията и списък на консултантите;



списък на Участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и
мотивите за отстраняването им;



становищата на консултантите;



резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите Оферти,
включително кратко описание на предложенията на Участниците и оценките
по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната
Оферта;



класирането на Участниците, чиито Оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;



дата на съставяне на протокола;



в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на
членовете на Комисията.

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.
9.

Обявяване на изпълнител на обществената поръчка

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на Комисията издава
мотивирано решение, с което обявява класирането на Участниците и Участника,
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определен за изпълнител. В това решение Възложителят посочва и отстранените от
участие в процедурата Участници и Оферти и мотивите за отстраняването им.
Възложителят изпраща решението на Участниците в тридневен срок от издаването му.
Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП заедно
с протокола на Комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща
решението на Участниците.
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Раздел IV ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:


не е подадена нито една Оферта или няма Участник, който отговаря на
изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;



всички Оферти 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 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:


е подадена само една Оферта;



има само един кандидат или Участник, който отговаря на изискванията по чл.
47 - 53а от ЗОП или само една Оферта или проект отговаря на предварително
обявените условия от Възложителя;



Участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не
изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или не отговаря на
изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2
от ЗОП, когато са посочени в обявлението.

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата Възложителят
в един и същи ден изпраща решението до всички Участници, публикува го в профила на
купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на Агенцията за
обществени поръчка.
В случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП Възложителят задължително включва в решението
най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена,
равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в
рамките на същата година.
При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3,
5 и 6 или ал. 2 от ЗОП Възложителят възстановява на кандидатите или Участниците
направените от тях разходи за закупуване на Документацията за участие в процедурата в
14-дневен срок от решението за прекратяване на процедурата.
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Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може да открие
нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако
решението за прекратяване е влязло в сила.
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.
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Раздел V

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.

Процедура

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с Участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура.
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.
Недействителни спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 от ЗОП са договори, сключени:


без процедура за възлагане на обществена поръчка, въпреки наличието на
основания за провеждането й;



при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13,
ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3 от ЗОП;



преди влизане в сила на някое от решенията на Възложителя, издадено във
връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало
възможността на заинтересовано лице да подаде Оферта или заинтересован
Участник да вземе участие при определяне на изпълнител.

Договорът запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 4 от
ЗОП.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител,
който при подписване на договора:


не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;



не представи определената гаранция за изпълнение на договора;



не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни
друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от
Възложителя при откриване на процедурата.

Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена
поръчка до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените
поръчки не по-късно от 30 дни след сключването на договора или на рамковото
споразумение. Информацията съдържа и данни за лицата, които са подали Оферти, а
когато в процедурата са участвали Обединения - и за членовете на Обединението.
Информация, оповестяването на която противоречи на закон или на обществения интерес,
не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай Възложителят мотивира
това пред Агенцията.
За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването
на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на
Закона за задълженията и договорите.
2.

Договор за подизпълнение

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
Офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
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Изпълнителите нямат право да:


сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство
по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;



възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в
предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;



заменят посочен в Офертата подизпълнител, освен когато за предложения
подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от
ЗОП или предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно
изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в
предмета на договора за подизпълнение, или договорът за подизпълнение е
прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал.
6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в Офертата
подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или
допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена
забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
Не е нарушение на забраната по чл. 45а ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП доставката на стоки,
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато
такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не
са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.
Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при
нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези
случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и
изискванията на чл. 45а, ал. 1 - 5 от ЗОП.
Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за
която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя
и на подизпълнителя.
При приемането на работата изпълнителят може да представи на Възложителя
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея
не е извършена от подизпълнителя.
Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за
който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.
Чл. 43б, ал. 3 от ЗОП не се прилага в случаите по чл. 43б, ал. 2 от ЗОП.
3.

Срокове

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите Участници за
решението за определяне на изпълнител.
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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.
Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в
сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително
изпълнение.
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока
по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован
Участник и няма заинтересовани кандидати.
Основания за изменение на договора

4.

Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение
към договора и се допуска по изключение:


когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в
сроковете на договора, или частична замяна на дейности от предмета на
поръчка за услуга, когато това е в интерес на Възложителя и не води до
увеличаване стойността на договора, или намаляване общата стойност на
договора в интерес на Възложителя поради намаляване на договорените цени
или договорени количества или отпадане на дейности, или



при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на
договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно
регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или



когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

Изменението на цената на основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗОП е допустимо до размера на
реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от
изменението на държавно регулираната цена.
Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на
непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези
случаи Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от
прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.
Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при
условия и по ред, определени с договора.
При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в
която е установен, Възложителят сключва договор за продължаване на договора за
обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за
обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от Възложителя обстоятелства по
чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с
правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка.
Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява,
то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.
При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл.
43 ал. 7, изречение второ от ЗОП, договорът за обществената поръчка се прекратява по
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право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия
исков ред.
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Раздел VI ОБЖАЛВАНЕ
На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение на Възложителите по
процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за
защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на
дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни
изисквания в обявлението, Документацията или във всеки друг документ, свързан с
процедурата.
На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и решенията по чл. 119м, ал. 2 от
ЗОП.
На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия или бездействия на
Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не
подлежат на самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на
решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:


изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за промяна;



получаване на решението по чл. 119м, ал. 2 от ЗОП;



получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на
процедурата;



публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на
обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Жалбата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за
съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът
за извършване на съответното действие.
Жалба може да се подава от:


всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7 от
ЗОП;



всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 3
и ал. 7 от ЗОП;



всеки заинтересован кандидат или Участник - в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 4
и ал. 7 от ЗОП.

В срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата
и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации
в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.
В случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1 и 5 от ЗОП, когато датите на публикуване на обявленията
в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са
различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на тази
срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на
обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".
Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена
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поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за
временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на
обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато
предварително изпълнение.
Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до
Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:


наименование на органа, до който се подава;



наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната
регистрация на жалбоподателя - юридическо лице; името, адреса и данни за
самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице, както и адрес,
включително електронен, за получаване на съобщения и призовки;



наименование и адрес на Възложителя;



данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието,
което се обжалва;



оплакванията и искането на жалбоподателя;



подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.

Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата.
Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:


копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки;



доказателства за спазване на срока по чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП;



документ за платена държавна такса;



доказателство за изпращането на жалбата до Възложителя;



други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.

Ако жалбата не отговаря на изброените изисквания, Комисията за защита на
конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на
нередовностите.
Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:


жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП;



не са отстранени нередовностите в определения срок;



не е представен документ за внесена държавна такса;



жалбата е подадена преди изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП;



жалбата е оттеглена преди образуването му.

В тези случаи председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с
разпореждане, което подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния
административен съд в тридневен срок от съобщаването му.
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Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита
на конкуренцията се произнася по него в закрито заседание с мотивирано определение в 7дневен срок от образуването на производството. Комисията за защита на конкуренцията се
произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на
временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за
обществения интерес и интересите, свързани с отбраната и сигурността, направена въз
основа на твърденията по жалбата, становището на Възложителя и приложените
доказателства от страните.
Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временна мярка, когато
отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават
ползата от нейното налагане.
Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията
при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на
жалбоподателя.
Определението за произнасяне по временната мярка подлежи на обжалване пред
тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването
му на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на
производството по частната жалба. За неуредени въпроси относно производството по
жалбата се прилагат правилата на глава тринадесета от Административнопроцесуалния
кодекс.
Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира производството
пред Комисията за защита на конкуренцията.
Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, Възложителят може в срока за
представяне на становището по чл. 121а, ал. 2 от ЗОП да поиска от Комисията за защита
на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението.
Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на
предварително изпълнение с определение в закрито заседание в тридневен срок от
получаване на становището. Комисията за защита на конкуренцията допуска
предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по изключение, когато
това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят
особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с
отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или труднопоправима вреда.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен
срок от съобщаването му на страните. Върховният административен съд се произнася по
определението в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по
частната жалба.
По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и
устни доказателства и експертни становища. При използване на експертни становища в
производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на
експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При
назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията
разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е
оставена без уважение или производството е прекратено, и на Възложителя - в случаите
по чл. 122г, ал. 1, т. 2, 4 или 5 от ЗОП.
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Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с
което:


оставя жалбата без уважение;



отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане
на обществена поръчка;



отменя решението и връща преписката за продължаване на процедурата за
възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение
или действие или за прекратяване на процедурата;



установява незаконосъобразност на решението и налага предвидените
санкции по чл.122г, ал. 4 и 5 от ЗОП;



обявява за нищожно решението на Възложителя;



отменя незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразното
бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за
възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение
или действие или за прекратяване на процедурата;



отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на
чл. 41, ал. 3 или 5 от ЗОП и установи нарушение на закона, засегнало
възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да
бъде определено за изпълнител.

В случаите по чл. 122г, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията може
да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена
поръчка.
Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от
образуването на производството за обществени поръчки по чл. 45в, ал. 2 от ЗОП, а в
останалите случаи - в 15-дневен срок от образуването на производството. Решението
заедно с мотивите се изготвя и обявява най-късно в 7 - дневен срок от произнасянето по
жалбата.
Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред
тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните. Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от
получаване на жалбата и решението му е окончателно.
За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат правилата на глава
дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:


при установяване недопустимост на жалбата;



ако жалбоподателят - физическо лице, е починал или юридическото лице е
прекратено;



при оттегляне на жалбата.

Определенията по чл. 122ж, ал. 1 от ЗОП подлежат на обжалване по реда на чл. 121а, ал. 7
от ЗОП.
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За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за
защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални
административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.
Обявяване недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1
от ЗОП, може да иска:


всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП;



всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б,
ал. 1, т. 3, букви "а" и "б" от ЗОП;



заинтересован кандидат и/или заинтересован Участник - в случаите по чл.
41б, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП.

Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Недействителност на договора може да се иска в срок до два месеца от публикуване на
информация за сключването му в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е
публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването. Когато
Възложителят е публикувал информация за сключен договор на основание чл. 4, т. 2, 4 и
5, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 9, 11 - 15 и чл. 13, ал. 1 от ЗОП и е посочил мотиви за прилагане на
съответното основание, се прилага двумесечният срок по чл. 122и, ал. 3 от ЗОП. Когато
Възложителят е публикувал информация за сключен договор или за рамково
споразумение преди приключване на производство по обжалване, двумесечният срок за
искане на недействителност на основание чл. 41б, ал. 1, т. 3 от ЗОП тече от влизането в
сила на решението, с което е отменено обжалваното решение на Възложителя.
Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени
вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за
обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от
Административнопроцесуалния кодекс.

Стр. 50 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ТОМ II - УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

Раздел VII ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ
Сроковете, посочени в тази Документация се изчисляват, както следва:


когато срокът е зададен в дни, той изтича в посоченият час / в края на
последния ден на посочения период;



когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или
почивен / неприсъствен за администрацията ден и на този ден трябва да се
извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края на първия
работен / присъствен ден, следващ почивния / неприсъствения.

Сроковете в Документацията са посочени в календарни дни / месеци. Когато срокът е в
работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.
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Раздел VIII ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
В случай, че Участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
За неуредените в настоящата Документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и
другите приложими разпоредби на действащото законодателство на Република България.
В процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, до
сключване на договора за изпълнение, при неяснота или противоречие в записите на
отделните документи (части) от Документацията, валидни са записите в документа с повисок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща
последователност:
1.

Решение за откриване
Документация);

на

процедурата

(Том

2.

Обявление за обществена поръчка (Том I от настоящата Документация);

3.

Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за възлагане
на обществена поръчка (Том II от настоящата Документация)

4.

Методика за определяне на комплексна оценка на Оферта (Том III от
настоящата Документация);

5.

Технически спецификации (Том IV от настоящата Документация);

6.

Проект на договор (Том V от настоящата Документация);

7.

Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря(Том
VII от настоящата Документация);

8.

Образци на документи (Том VI от настоящата Документация).

I

от

настоящата

Документът с най-висок приеритет е посочен на първо място.
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Критерият за оценка на Офертите на Участниците в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект на Общ устройствен план на
Община Хисаря е "Икономически най-изгодна Оферта".
Икономически най-изгодна е тази Оферта, която в най-голяма степен отговаря на
обявените от Възложителя и описани по-долу показатели и тяхната тежест, пряко
свързани с предмета на обществената поръчка.
Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на
Офертите), се оценяват с Комплексна оценка КО.
За Икономически най - изгодна се определя тази Оферта (Офертаi), която има най - висока
Комплексна оценка КОi.
Комплексна оценка КО има максимална стойност 100 (сто) точки.
Комплексна оценка КОi на всеки Участникi се формира от два показателя:


Техническа оценка ТО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна
тежест 50%, представляваща оценка на Техническото предложение на
Участниците;



Финасова оценка ФО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест
50%, представляваща оценка на Финансовото предложение на Участниците.

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.
Офертите се оценяват в следната последователност:
1.

Определяне на Техническа оценка ТОi на Офертатаi;

2.

Определяне на Финасова оценка ФОi на Офертатаi;

3.

Определяне на Комплексна оценка КОi на Офертатаi.

Методика за определяне на Техническа оценка ТОi на Офертаi на Участникi
Техническата оценка ТОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се
прави на база експертна оценка на съдържанието на Техническо предложение (Образец №
15) и Приложенията към него, представени от Участника в неговата Оферта, което следва
да е изготвено съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка - Том II от Документацията за участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Техническата оценка ТОi на всяка Оферта се определя като аритметичен сбор от оценките
по подпоказатели П 1i и П 2i на същата Офертаi по формулата:
ТОi = П 1i+П 2i, където:
П 1 - Подход и методология за изпълнение на поръчката;
П 2 - Организация и разпределение на задачите.
Подпоказател П 1 е с максимална стойност 60 (шестдесет) точки.
Подпоказател П 2 е с максимална стойност 40 (четиридесет) точки.

Стр. 54 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ТОМ III - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

Оценка по Подпоказател П 1i - Подход и методология за изпълнение на поръчката на
Офертаi
Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на
съдържанието на Приложение № 1 - Подход и методология за изпълнение на поръчката
към Техническо предложение (Образец № 15), съвместно с Приложение № 3 - Времеви
график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката към Техническо предложение
(Образец № 15), представени от Участника в неговата Оферта, които следва да са
изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в процедурата
за възлагане на обществена поръчка - Том II от Документацията за участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка, както следва:
Оценка 60,00 (шестдесет) точки получава Оферта, за която:
В представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника е включено
подробно и ясно описание на начина на работа, дейностите за изпълнение на поръчката,
очакваните резултати, обвързаността на дейностите с резултатите, и идентифициране на
заинтересуваните страни
и
подробно е описан изборът на подход за постигане на резултата и е очертана методология,
включително средства, способи и инструменти за изпълнение на поръчката, като е
доказана пълна съвместимост на методологията с подхода
и
Участникът е показал много добро познаване на действащата нормативна уредба, която се
отнася към дейностите - предмет на поръчката, като представените подход и методология
са логични, последователни и предвидените дейности са реалистични, изпълними и
изцяло съобразени с действащите законови норми
и
съдържанието на концепцията, представена от Участника, съвместно с представения
Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, напълно гарантира
спазване на заложените в договора срокове за изпълнение на поръчката, изпълнението на
пълния обхват от дейности, включени в предмета на поръчката, и качеството на това
изпълнение.
Оценка 30,00 (тридесет) точки получава Оферта, за която:
В представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника е включено ясно
описание на начина на работа, дейностите за изпълнение на поръчката, очакваните
резултати, както и обвързаността на дейностите с резултатите, и идентифициране на
заинтересуваните страни
и
описан е изборът на подход за постигане на резултата и е очертана методология,
включително средства, способи и инструменти за изпълнение на поръчката, като е
доказана известна съвместимост на методологията с подхода
и
Участникът е показвал добро познаване на действащата нормативна уредба, която се
отнася към дейностите - предмет на поръчката
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и
съдържанието на концепцията, представена от Участника, съвместно с представения
Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване
на заложените в договора срокове за изпълнение на поръчката и изпълнението на пълния
обхват от дейности, включени в предмета на поръчката,
но
в представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника включеното
описание на начина на работа, дейностите за изпълнение на поръчката, очакваните
резултати, както и обвързаността на дейностите с резултатите, и идентифицирането на
заинтересуваните страни не е подробно,
и/или
в описания избор на подход за постигане на резултата или в очертаната методология,
включително средства, способи и инструменти за изпълнение на поръчката, или в
доказателството на съвместимостта на методологията с подхода, са допуснати
несъществени пропуски,
и/или
в представените подход и методология са допуснати несъществени пропуски по
отношение на действащите законови норми,
и/или
съдържанието на концепцията, представена от Участника, крие риск за качеството на
изпълнението на поръчката.
Оценка 10,00 (десет) точки получава Оферта, за която:
В представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника е включено
описание на начина на работа, дейностите за изпълнение на поръчката, очакваните
резултати, както и обвързаността на дейностите с резултатите, и идентифициране на
заинтересуваните страни
и
описан е изборът на подход за постигане на резултата и е очертана методология,
включително средства, способи и инструменит за изпълнение на поръчката, като е
доказана съвместимост на методологията с подхода,
и
Участникът е показвал задоволително познаване на действащата нормативна уредба,
която се отнася към дейностите - предмет на поръчката,
но
в представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника включеното
описание на начина на работа, дейностите за изпълнение на поръчката, очакваните
резултати, както и обвързаността на дейностите с резултатите, и идентифицирането на
заинтересуваните страни не е ясно или подробно,
и/или
в описания избор на подход за постигане на резултата или в очертаната методология,
включително средства, способи и инструменти за изпълнение на поръчката, или в
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доказателството на съвместимостта на методологията с подхода, са допуснати съществени
пропуски,
и/или
в представените подход и методология са допуснати съществени пропуски по отношение
на действащите законови норми,
и/или
съдържанието на концепцията, представена от Участника, съвместно с представения
Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, не гарантира
спазване на някой от заложените в договора срокове за изпълнение на поръчката,
и/или
съдържанието на концепцията, представена от Участника, не гарантира изпълнението на
пълния обхват от дейности, включени в предмета на поръчката.
Оценка 0,00 (нула) точки получава Оферта, за която:
В представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника не е включено
описание на начина на работа
и/или
в представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника не е включено
описание на дейностите за изпълнение на поръчката,
и/или
в представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника не е включено
описание на очакваните резултати,
и/или
в представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника не е включена
обвързаността на дейностите с резултатите,
и/или
в представената концепция за изпълнение на поръчката от Участника не е включено
идентифициране на заинтересуваните страни,
и/или
не е описан изборът на подход за постигане на резултата,
и/или
не е очертана методология, включително средства, способи и инструменти за изпълнение
на поръчката,
и/или
не е доказана съвместимост на методологията с подхода,
и/или
Участникът не е показвал познаване на действащата нормативна уредба, която се отнася
към дейностите - предмет на поръчката,
и/или
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представените подход и методология са в противоречие с действащите законови норми.
Оценка по Подпоказател П 2i - Организация и разпределение на задачите на Офертаi
Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на
съдържанието на Приложение № 2 - Организация и разпределение на задачите към
Техническо предложение (Образец № 15) и съответствието му с Приложение № 3 Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката към Техническо
предложение (Образец № 15), представени от Участника в неговата Оферта, които следва
да са изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка - Том II от Документацията за участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, както следва:
Оценка 40,00 (четиридесет) точки получава Оферта, за която:
В представените от Участника организация и разпределение на задачите се вижда много
добро структуриране на екипа за изпълнение на поръчката съобразно дейностите,
включени в нейния обхват,
и
е показано разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове на
екипа, което е в пълно съответствие с тяхната компетентност,
и
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа са ясно и подробно описани и
балансирано разпределени по дейности и етапи съгласно представения Времеви график за
изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.
Оценка 20,00 (двадесет) точки получава Оферта, за която:
В представените от Участника организация и разпределение на задачите е представено
структуриране на екипа за изпълнение на поръчката съобразно дейностите, включени в
нейния обхват,
и
е показано разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове на
екипа,
и
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа са ясно описани и разпределени
по дейности и етапи съгласно представения Времеви график за изпълнение на дейностите
в обхвата на поръчката,
но
при разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове на екипа,
са допуснати несъществени несъответствия с тяхната компетентност
и/или
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа не са подробно описани,
и/или
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задачите и отговорностите на отделните членове на екипа не са балансирано разпределени
по дейности и етапи съгласно представения Времеви график за изпълнение на дейностите
в обхвата на поръчката.
Оценка 5,00 (пет) точки получава Оферта, за която:
В представените от Участника организация и разпределение на задачите е представено
структуриране на екипа за изпълнение на поръчката
и
е показано разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове на
екипа,
и
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа са описани съгласно
представения Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката,
но
в представените от Участника организация и разпределение на задачите представеното
структуриране на екипа за изпълнение на поръчката не е съобразено с дейностите,
включени в нейния обхват,
и/или
при разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове на екипа,
са допуснати съществени несъответствия с тяхната компетентност,
и/или
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа не са ясно и подробно описани,
и/или
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа не са разпределени по дейности
и етапи съгласно представения Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на
поръчката.
Оценка 0,00 (нула) точки получава Оферта, за която:
В представените от Участника организация и разпределение на задачите не е представено
структуриране на екипа за изпълнение на поръчката
и/или
не е показано разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове
на екипа,
и/или
задачите и отговорностите на отделните членове на екипа не са описани съгласно
представения Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.
Използваните в настоящата методика понятия имат следното значение:
Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап,
конкретния вид дейност, конкретната задача, конкретната отговорност по начин, по който
съответният етап / съответният вид дейност / съответната задача / съответната
отговорност да бъде индивидуализиран/а сред останалите предвидени етапи/съответно
останалите предвидени видове дейности / задачи / отговорности;
Стр. 59 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ТОМ III - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

Подробно - описанието, което освен че съдържа отделни етапи / видове дейности / задачи
/ отговорности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността,
обхвата, съдържанието, вътрешните взаимовръзки или други елементи или факти, имащи
отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и постигане на
очакваните резултати;
Несъществени са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото
предложение или в някое от приложенията към него, които не ги правят неотговарящи на
изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и
други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от
други факти и информация, посочени в Офертата на Участника. Несъществените
непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката. Ако липсващата
информация не може да бъде установена от други части в Офертата, се приема наличието
на съществени непълноти / пропуски / несъответствия “ на Офертата;
Съществени са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение
или в някое от приложенията към него, които ги правят неотговарящи на изискванията на
Възложителя, посочени в настоящата Документация или на разпооредбите на
действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания,
като например несъответствие между изискуеми характеристики и предлагани такива и
други подобни.
Методика за определяне на Финасова оценка ФОi на Офертаi на Участникi
Финасовата оценка ФОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се
изчислява по формулата:
Най-ниска предложена цена
ФОi = -------------------------------------------- х 100
Ценаi, предложена от Участникаi
Най-ниска предложена цена е най - ниската от всички предложени цени в лева без ДДС в
Ценовите предложения на Участниците, чиито Оферти подлежат на оценка по този
показател съгласно разпоредбите на ЗОП и изискванията и указанията на Възложителя.
Ценаi, предложена от Участникаi, е цената в лева без ДДС, предложена в Ценовото
предложение на Участникаi, чиято Офертаi се оценява.
Максимална оценка от 100 точки получава Участникът, предложил най-ниска цена в лева
без ДДС.
Финасовата оценка ФОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане,
оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая.
Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на
Финасовата оценка ФО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.
Методика за определяне на Комплексна оценка КОi на Офертаi на Участникi
Комплексната оценка КОi на всяка Офертаi, подлежаща на комплексна оценка съгласно
разпоредбите на ЗОП и изискванията и указанията на Възложителя, се изчислява по
формулата:
КОi = ТОi х 50% + ФОi х 50%,
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където:
ТОi - Техническа оценка на Офертатаi на Участникi;
ФОi - Финансова оценка на Офертатаi на Участникi.
Комплексната оценка КОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане,
оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая.
Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на
Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.
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I.

ЦЕЛИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,
КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА
ОУПО:

1.
Да създава планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на
територията на Община Хисаря, обвързано с документите за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на
пространственото развитие, регламентирани в Закона за регионалното развитие;
2.
Да създава условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно
социално-икономическо развитие;
3.
Да осигурява равнопоставеност на физическите и юридическите лица при
реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при
гарантиране на правата им;
4.
Да определи границите на териториите в Община Хисаря, в зависимост от
основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените
дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
5.
Да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии в
Община Хисаря и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и
защитените територии и зони в общината с оглед постигане на оптимална териториална
структура на Община Хисаря;
6.
Да създава възможност за възстановяване на нарушените територии в Община
Хисаря и определяне на последващото им предназначение;
7.
Да предвижда подходящо развитие на техническата инфраструктура
обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;

и

8.
Да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им
предназначение и да осигурява опазването на недвижимото културно наследство;
9.
Да определи правила и нормативи за прилагане на устройствените планове
съобразно местните и регионални характеристики на територията на Община Хисаря предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.
10.
Да създава условия за опазване на богатото културно историчеуско наследство на
общината и уникалните природни условия и ресурси, и създаване на предпоставки за
развитието на здравен и балнеоложки туризъм, културно-исторически туризъм, конгресен,
екологичен, селски, ловен и спортен туризъм.
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II.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

НА

1.

Общи изисквания

1.1.

С Общия устройствен план на Община Хисаря трябва да се определят:

ОБЩ

1.1.1. Общата структура на територията на Община Хисаря - предмет на плана, и
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части,
местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии;
горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни
зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и
площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
1.1.2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1.1.1, който включва
най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и
развитие;
1.1.3. Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и
публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
1.1.4.
Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и
сервитутните им зони на територията на Община Хисаря и връзките им с териториите на
съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално
значение;
1.1.5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
1.1.6. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и
естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно
чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
1.2.

Проектът за Общ устройствен план на Община Хисаря трябва да се изработи:

1.2.1. в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове, и
1.2.2. въз основа на Задание за изработване на Общ устройствен план на Община
Хисаря - Том VII от настоящата Документация.
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2.

Фази на разработване на Проекта

Проектът на Общ устройствен план на Община Хисаря трябва да се разработи в две фази:
2.1.

Фаза Предварителен проект;

2.1.1.

Първи етап – Изработване на УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ

2.1.2.

Втори етап – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО

2.2.

Фаза Окончателен проект.
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3.
Съдържание на Предварителния проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря
Предварителният проект на Общия устройствен план на Община Хисаря трябва да
съдържа текстови и графични материали.
3.1.
Текстови материали на Предварителния проект на Общия устройствен план
на Община Хисаря
3.1.1. Текстови материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря в част Анализ на съществуващото положение (диагноза)
Текстовите материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на Община
Хисаря в частта Анализ на съществуващото положение (диагноза) трябва да съдържат
раздели за:
3.1.1.1. Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни,
екологични, комуникационни и др.;
3.1.1.2. Социално-икономически условия и проблеми:
 демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, възрастова,
социална), тенденции на развитие;
 структура на заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и
професионална категоризация, тенденции на развитие;
 икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско
стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на
собствеността, ефективност, регионални характеристики;
 райони със специфични проблеми.
3.1.1.3. Териториални проучвания:

релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по
територии (урбанизирани територии - населени места и селищни образувания,
земеделски територии, горски територии, защитени територии и защитени
зони, защитени територии за опазване на културното наследство, нарушени
територии, територии, заети от води и водни обекти, територии на
транспорта);
 структура на собствеността (държавна собственост - изключителна, публична
и частна, общинска собственост - публична и частна, частна собственост).
3.1.1.4. Обитаване:
 количествено и качествено състояние на жилищния фонд;
 структура на собствеността (държавна, общинска и частна собственост);
 видове (типове) пространствени структури на обитаване;
 технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване,
градска динамика.
3.1.1.5. Здравеопазване:
 териториално разположение на мрежата от обекти;
 видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична
помощ,
центрове
за
спешна
медицинска
помощ,
диспансери,
рехабилитационни центрове и др.);
 собственост.
3.1.1.6. Образование:
 териториално разположение на обектите;
 образователни равнища;
 собственост.
3.1.1.7. Култура, включително обекти на недвижимото културно наследство:
 териториално разположение;
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 значимост;
 собственост.
3.1.1.8. Техническа инфраструктура:
 трасета и съоръжения;

технически параметри на електроснабдителната, водоснабдителната,
канализационната, газопроводната, електронната съобщителна и други
мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация, състояние);

големи структурни обекти (летища, пристанища, автобусни и железопътни
гари);
 радио- и телевизионно покритие на територията на общината;
 покритие с други комуникационни системи;

пречистване на отпадъчните води;
 сметосъбиране и третиране на отпадъците;
 депа за отпадъци.
3.1.1.9. Отдих и туризъм:
 обекти;
 значимост;
 собственост;
 влияние в общото икономическо развитие.
3.1.2. Текстови материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря в част Прогноза
Текстовите материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на Община
Хисаря в частта Прогноза трябва да съдържат раздели за:
3.1.2.1. Социално-икономическо развитие (прогноза за):
 демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант),
 икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство,
транспорт, строителство, туризъм и др.);
 развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура,
комунални дейности);
 приоритети за реализация.
3.1.2.2. Пространствено развитие:
 основно предназначение на териториите;
 режими на устройство и параметри за натоварването им;
 развитие на урбанизираните територии и на техническата инфраструктура.
3.1.2.3. Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община
Хисаря, които включват:
 условията, при които може да се изменя планът;
 задължителните изисквания към подробните устройствени планове (ПУП);
 допустимите натоварвания на териториите;
 други.
3.2.
Графични материали на Предварителния проект на Общия устройствен
план на Община Хисаря
Графичните материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на Община
Хисаря трябва да илюстрират текстовите материали в същия проект.
Графичните материали са основни и допълнителни.
3.2.1. Основни графични материали на Предварителния проект на Общия устройствен
план на Община Хисаря
Основните графични материали са задължителни и трябва да съдържат:
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3.2.1.1. Опорен план на общината в М 1:20 000, изработен върху топографска карта, с
отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 от ЗУТ и в М 1:5000 – за
урбанизираните територии;
3.2.1.2. Общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху
картата по предходната точка (3.2.1.2), в който се отразяват бъдещото развитие и
устройството на териториите, включващо:
 режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии:
населени места, групови и единични недвижими културни ценности,
промишлени комплекси и други селищни образувания – за гр. Хисаря в М
1:2000 (5000);
 земеделски територии;
 горски територии;
 територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове,
природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове,
защитени местности, защитени зони, защитени територии за опазване на
културното наследство, гробищни паркове, минерални извори, калонаходища,
обекти на сигурността и отбраната и др.);
 нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища,
мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;
 водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни
канали;
 елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по
класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища;
 елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи,
газопроводи,
нефтопроводи,
нефтопродуктопроводи,
топлопроводи,
електронни съобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и
съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.).
3.2.1.3. Схеми в мащаб, по избор на поректанта, за транспортната мрежа и другите мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура, вкл. туристическа инфраструктура на
общината връзката им с Европейските туристически и културни коридори, класификация
и структура на недвижимото културно наследство, и системата на мемориалните
паметници, зони и знаци, зелена система и ландшафтно устройство
3.2.2. Допълнителни графични материали на Предварителния проект на Общия
устройствен план на Община Хисаря да съдържат Етапна план-схема за приоритетно
изработванена кадастрални карти и нови подробни устройстевни планове, ПГВР
(Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие).
Допълнителните графични материали се представят по преценка на Изпълнителя на
настоящата обществена поръчка и може да съдържат:
3.2.2.1. Карти;
3.2.2.2. Схеми;
3.2.2.3. Графики;
3.2.2.4. Фотоси;
3.2.2.5. Други материали.
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4.
Съдържание на Окончателния проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря
Окончателният проект на Общия устройствен план на Община Хисаря трябва да съдържа
текстови и графични материали.
4.1.
Текстови материали на Окончателния проект на Общия устройствен план
на Община Хисаря
4.1.1. Текстовите материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети,
проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и
териториални администрации.
4.1.2. Доклад за изпълнение на препоръките към Предварителния проект на Общия
устройствен план на Община Хисаря
4.2.
Графични материали на Окончателния проект на Общия устройствен план
на Община Хисаря
4.2.1. Графичните материали на Предварителния проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети,
проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и
териториални администрации.
Пояснение: Графичните материали на Окончателния проект на Общия устройствен план
на Община Хисаря, към които има препоръки и бележки, се изработват наново.
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5.
Изисквания към техническо изпълнение и оформяне на Проекта на Общия
устройствен план на Община Хисаря
5.1.
Текстовите материали се комплектуват в папки формат А4 или А3 и съдържат
следните задължителни елементи:
5.1.1.

Титулна страница, на която се отразяват:


Видът на плана - общ устройствен план;



Обектът на планиране - Община Хисаря;



Изпълнителят - физическо или юридическо лице;



Възложителят – Община Хисаря ;



Главният проектант - квалификационна степен, име, презиме, фамилия, номер
на документа за правоспособност, подпис;



Трите имена на лицето, представляващо и/или управляващо юридическото
лице, извършило проектирането.

5.1.2. Авторски колектив - списък на проектантите, сътрудниците, консултантите и
техническите лица, участвали в проектирането;
5.1.3.

Съдържание на текстовия и графичния материал.

5.2.

Графичните материали съдържат следните допълнителни задължителни елементи:

5.2.1.

Вид и териториален обхват на плана, мащаб, фаза на проектиране.

Надписите се поместват в дясната или лявата част на чертежа, по изключение - и на друго
подходящо в композиционно отношение място;
5.2.2.

Географските посоки и данни за ветровия режим;

5.2.3. Таблица с информация за изпълнителя, вида на плана, Възложителя,
проектантите, фазата и мащаба на проекта, датата на завършване на проекта.
Таблицата се нанася в долния десен ъгъл на всеки задължителен графичен материал;
данните за проектантите съдържат тяхната специалност, име, фамилия и подпис;
5.2.4. Таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за изразните средства,
текстовите описания и друга допълнителна графична информация (напречни профили,
разрези, силуети и др.).
Разполагат се в свободните полета на чертежа и се композират по преценка на водещия
проектант.
5.3.
Графичните материали се представят на хартия или на друг недеформируем
материал, позволяващи тяхното многократно ползване, и в цифров вид върху технически
носител.
5.4.
Проектът на Общия устройствен план на Община Хисаря във всяка фаза на
проектиране се изработва в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител и се предава от Изпълнителя на Възложителя.
5.5.
Изисквания за съдържанието и оформянето на графичните материали към
проектните части на Проекта на Общия устройствен план на Община Хисаря:
5.5.1.

Проектът трябва да съдържа:
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5.5.1.1. Граници:


държавна граница;



граници на административно-териториалните единици;



землищни граници;



строителни граници;



граници на поземлените имоти.

5.5.1.2. Очертания на териториите с общо (преобладаващо) предназначение с обозначение
на устройствения им режим;
5.5.1.3. Очертания, обозначения и показатели на устройствените зони, териториите и
самостоятелните терени (поземлени имоти) с устройствен режим;
5.5.1.4. Терени на мрежите и съоръженията на транспортната техническа инфраструктура
и на комуникационно-транспортната система;
5.5.1.5. Терени на мрежите и съоръженията на другата техническа инфраструктура;
5.5.1.6. Обозначения на обекти и мероприятия.
5.5.2. При изчертаването на елементите на Проекта на Общия устройствен план на
Община Хисаря трябва да се спазват следните общи правила:
5.5.2.1. Общият устройствен план трябва да съдържа очертания и сигнатури на площни,
линейни и точкови обекти, както и буквено-цифрови обозначения и надписи. Очертанията
и сигнатурите на обектите се наричат "териториални елементи";
5.5.2.2. Върху плана не може да има неидентифицирани териториални елементи, което
означава, че всяка територия трябва да има поне общо (преобладаващо) предназначение;
5.5.2.3. Делители на териториите и устройствените зони са трасетата от различен клас на
транспортната техническа инфраструктура и на комуникационно-транспортната система,
естествените делители, като водни течения, дерета и други елементи на релефа. Една
територия с общо (преобладаващо) предназначение и/или устройствена зона не може да
съдържа делител. При отсъствие на делители границите на териториалните елементи на
плана се определят според фактическото им ползване или проектното им предназначение;
5.5.2.4. Генерализацията на контури, трасета и местоположения на обекти се извършва по
общите картографски правила, валидни за съответния мащаб. Това се отнася и за степента
на точност на изчертаване на елементите, съответстваща на геодезическата точност за
съответния мащаб на картната основа, върху която се изработва планът;
5.5.2.5. Идентификацията на териториалните елементи на Общия устройствен план се
извършва с буквено-цифрови обозначения по следния начин:


Номерацията на териториалните елементи се извършва от горе на долу и
отляво надясно;



Териториите с общо (преобладаващо) предназначение се номерират
последователно, като над номера се поставя идентификационният код на
населеното място по ЕКАТТЕ, към което принадлежи съответното землище;



В частите на плана, в който има устройствени зони, териториите с общо
(преобладаващо) предназначение остават в основата на графичния израз (като
цветна основа) и не се номерират;
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Устройствените зони в урбанизираните територии се номерират по следния
начин: над буквената идентификация на типа устройствена зона се поставя
поредният номер за този тип зона в рамките на урбанизираната територия,
като за всяко населено място или селищно образувание се започва от единица
за всеки тип зона; за всяка устройствена зона се описват границите й;



Разновидностите на тип устройствена зона се означават с номерация след
буквеното означение на устройствената зона.

5.5.2.6. Към записката и на свободната площ на основния чертеж се създава таблица за
идентификация на териториите с общо предназначение и на устройствените зони:


В таблицата за идентификация на териториите с общо предназначение се
посочва графичното обозначение, тип на територията, териториална
локализация (местности, характерни ориентации, наименования на
географски
забележителности,
характерни
обекти,
традиционни
наименования на квартали, улици, площади, кадастрални местности, селищни
образувания и др.), специфични устройствени изисквания;



В таблицата за идентификация на устройствените зони се посочва графичното
обозначение, номер, вид на устройствената зона, границите (териториалната
локализация), показателите (параметри) на застрояване, специфични
изисквания, изведени от правилата и нормативите за прилагане на плана или
от специфичните правила и нормативи, когато има такива.

5.5.2.7. В случаите, когато се запазват съществуващи функции или се предвиждат обекти
на публичната общинска и държавна собственост, се определят терени (поземлени имоти)
със самостоятелен устройствен режим, нормирани извън правилата на устройствените
зони.
5.5.2.8. Смесените устройствени зони се изобразяват с редуващи се вертикални ивици от
цветовете, определени за устройствените зони, които се смесват.
5.5.2.9. Границите на защитени територии и защитени зони могат да се припокриват с
други територии или устройствени зони.
5.5.2.10. Изходящите комуникационно-транспортни трасета от населените места се
обозначават с наименованието на посоката. Въвежда се специална сигнатура за трасета,
които са част от републиканската пътна мрежа, като в този случай над наименованието на
посоката се записва и номерът на пътя по националната класификация.
5.5.3. При изчертаване на елементите на Общия устройствен план на Община Хисаря
трябва да се спазват изискванията за изобразяване на графичните елементи на
територията, определени в следващата таблица:
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Забележки:
* Определянето на цветовете се извършва по класификацията RAL (базова палитра от
256 цвята) - посочен е четирицифреният код на цвета и стандартното му наименование;
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* Диаметрите на знаците са според мащаба на плана (яснота на обозначенията се
получава при диаметър на окръжността на знака съответно: за ОУПО - 6 мм, за ОУП - 8
мм);
* Два знака в едно поле означават съответно: левият - съществуващ обект, десният проектен обект.
5.5.4. Проектът за Общ устройствен план на Община Хисаря трябва да е придружен от
баланс на територията, разположен в записката и върху основния чертеж в табличен вид.
Балансът на територията включва съществуващите и проектните площи на териториите с
общо (преобладаващо) предназначение. Балансът на територията е представен в
следващата примерна таблица:

Наименование на териториалния елемент

Площ на
съществуващи
елементи

в ха
в%
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Площ на
проектни
елементи
в ха

в%

1. Жилищни функции
2. Общественообслужващи функции
3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
6. Озеленяване, паркове и градини
7. Спорт и атракции
8. Комунално обслужване и стопанство
9. Земеделски територии, в т.ч.:
9.1. обработваеми земи - ниви
9.2. обработваеми земи - трайни насаждения
9.3. необработваеми земи
10. Горски територии, в т.ч.:
10.1. гори
10.2. защитни гори
10.3. рекреационни гори
10.4. горски земи
11. Водни площи
12. Транспорт и комуникации
13. Техническа инфраструктура
14. ОБЩА ПЛОЩ
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А) За природозащита - защитени територии и защитени
зони
Б) За опазване на културното наследство
В) С особена териториалноустройствена защита
Г) За възстановяване и рекултивация
Д) С активни и потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на припокриването)
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5.5.5. Специализираните схеми и допълнителните графични материали към Общия
устройствен план на Община Хисаря се изработват върху копия от Проекта в мащаб и
формат за всеки конкретен случай и в съответствие с описаните до тук изисквания към
съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части на на
Проекта на Общия устройствен план на Община Хисаря.
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ПРОЕКТ!

ОБРАЗЕЦ №18

ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес ……………2016 г. в град Хисаря, на основание проведена открита
процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП между:
1.

ОБЩИНА ХИСАРЯ, с адрес: град Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 14, с ЕИК:
000471671, представлявана от инж. Пенка Димитрова Дойкова – Кмет на
Общината и Диляна Йорданова Антонова- Главен счетоводител, наричана
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и

2.

.................................................................., ЕИК ……………, със седалище и адрес:
град ……………........, ул. "……….........................................................…………"
№……….., представлявано …………….................................................................,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена
поръчка с предмет: Изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря,
съгласно приетата Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство.
(2) Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:
1.
Изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря във фаза
Предварителен проект;
2.
Изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря във фаза
Окончателен проект.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави услугите - предмет на настоящия
Договор, на свой риск и със свои ресурси, в обхват, подробно описан в
Техническите спецификации и Заданието за изработване на Общ устройствен
план на Община Хисаря - приложения към настоящия Договор. По
неуредените в Документацията за участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка въпроси, както и по въпросите, по които
Документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и
конкретизация, се прилагат условията, посочени в Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 (1) Сроковете за изпълнение на настоящия Договор са както следва:
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1.

2.

Срок за изработване, предаване на Общия устройствен план на Община
Хисаря във фаза Предварителен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване
на приемо - предавателния протокол по чл. 20, ал. 6 за Проекта във фаза
Предварителен проект – 10 (десет) месеца;
Срок за изработване, предаване на Общия устройствен план на Община
Хисаря във фаза Окончателен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване
на приемо - предавателния протокол по чл. 20, ал. 6 за Проекта във фаза
Окончателен проект – 3 (три) месеца.

(2) Срокът по ал. 1 т. 1 започва да тече от датата на подписване на настоящия
Договор.
(3) Срокът по ал. 1 т. 2 започва да тече от датата на получаване на писмено
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че процедурите, предвидени в чл.
127 на Закона за устройство на територията за Общия устройствен план на
Община Хисаря във фаза Предварителен проект са приключили и че може да
започне изработването на Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза
Окончателен проект. Към своето уведомление ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
задължително прилага документи и информация за резултатите от проведените
процедури.
(4) Сроковете за изпълнение на Договора по ал. 1 не включвт периодите на
провеждане на процедурите, предвидени в чл. 127 на Закона за устройство на
територията, за Общия устройствен план на Община Хисаря.
(5) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно
изпълнението на настоящия Договор спират да текат в следните случаи:
1.
поради непреодолима сила по смисъла на раздел XI от настоящия
Договор;
2.
при възникване на обстоятелства след сключването на Договора, които не
са могли да бъдат предвидени към момента на сключването му, не могат
да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към изпълнението на
Договора;
3.
при промени в приложимото законодателство или индивидуални актове
на държавен орган във връзка с изпълнението на Договора.
(6) При възникване на обстоятелство по ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която
възпрепятства изпълнението на възложеното с настоящия Договор и
очакваната продължителност на препятствието с посочване на начална и
индикативна крайна дата на спирането на срока.
ІІI.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената
цена за изпълнението на обществената поръчка, чиято обща стойност е
......................... (…...................................................................) лева без ДДС, а с
ДДС 20 % - ………….. (………………………………......) лева.
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:
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1.

2.

3.

4.

Авансово плащане в размер ............................... (……………....……….)
лева без ДДС, а с ДДС 20 % - ………….. (………………….........) лева,
представляващ 30 % (тридесет процента) от цената по чл. 3, ал.1, след
представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена
фактура;
Първо
междинно
плащане
в
размер
...............................
(……………....……….) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - …………..
(………………….........) лева, представляващ 40 % (четиридесет процента)
от цената по чл. 3, ал.1, след подписването на приемо - предавателния
протокол по чл. 20, ал. 6 на Общия устройствен план на Община Хисаря
във фаза Предварителен проект и представяне от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура. От междинното
плащане могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че
има такива;
Второ междинно плащане в размер размер ...............................
(……………....……….) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - …………..
(………………….........) лева, представляващ 20 % (двадесет процента) от
цената по чл. 3, ал.1, след подписването на приемо - предавателния
протокол по чл. 20, ал. 6 на Общия устройствен план на Община Хисаря
във фаза Окончателен проект и представяне от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура. От междинното
плащане могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че
има такива;
Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата
договорена цена за изпълнение на обществената поръчка по чл. 3, ал.1,
намален с размера на авансовото и междинните плащания - след
подписване на констативния протокол по чл. 21, ал. 1 и представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура. От
окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в
случай че има такива.

(3) Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни
дни от получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че има
документална обоснованост за настъпило условие за плащане и няма
забележки към фактурата като счетоводен документ. В случай на наличие на
забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено уведомление с искане за
корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаването
на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени
всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно и качествено
изпълнение на Договора, включително, но не само: разходи за работна сила,
допълнителни разходи, режийни разноски, транспорт, извънреден труд,
разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за
използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, софтуер
и тяхната доставка, машинно и компютърно време, разходи по контрола на
качеството, разходи за управление, разходи за данъци, такси, лицензи,
застраховки, плащания към бюджета и други, и печалба. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за извършената
работа извън договорената цена.
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(5) Цената на настоящия Договор не подлежи на изменение, с изключение на
случаите по чл. 13, ал. 1 от настоящия Договор.
(6) Паричните вземания по този договор са прехвърляеми, могат да бъдат залагани
и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.
Чл. 4 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не подлежат на заплащане.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за предоставени услуги от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на:
1.
Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от Техническите
спецификации, от Задание за изработване на Общ устройствен план на
Община Хисаря, от настоящия Договор, от указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от предложеното с Офертата;
2.
Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при
предоставянето на услуги;
3.
Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или
недостатъци при изпълнението на възложеното с настоящия Договор.
Чл. 5

Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:……………………………………….........,
Банкова сметка с IBAN………………………....,
BIC……………………………………..................

ІV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.
да получи изпълнението на уговореното с настоящия Договор в сроковете
и при условията на същия;
2.
по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за
изпълнението на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.

4.

5.

6.

да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно и
качествено изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява
създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;
да поиска замяната на лице - член на екипа, посочено в Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение към настоящия Договор, при установено
неизпълнение и/или нарушение на задължение, произтичащо от
позицията му в този списък, по отношение изпълнението на настоящия
Договор, с друго лице, съответстващо на изискванията за съответната
позиция;
да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно
изпълнението на договореното с настоящия Договор. Всички указания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не противоречат на действащ нормативен
акт;
да изисква изпълнение във взаимно съгласувани между СТРАНИТЕ на
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи,
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7.

8.

9.

10.

одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта - ,
предмет на Договора;
да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за
това, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
представеното от него изпълнение;
да изисква изпълнение на всички услуги, както и отстраняване на всички
констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите,
когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество
на Техническите спецификации и на Задание за изработване на Общ
устройствен план на Община Хисаря – приложения към настоящия
Договор;
да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по
обем и качество на изискванията на Техническите спецификации и на
Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря –
приложения към настоящия Договор, и не може да бъде изменено,
допълнено или преработено;
да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на
констатирани такива поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и
неточно, непълно или некачествено изпълнение на негови задължения по
този Договор.

Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на Договора,
когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като
вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имащи пряко
отношение към изпълнението на Договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава изключително право на използване на резултатите
от изпълнението на Договора в страната и чужбина.
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с последиците, предвидени
в него.
Чл. 8

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени,
и да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера,
при условията и сроковете на настоящия Договор;
2.
да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до
всички налични документи, касаещи изпълнението на Договора, при
стартиране на изпълнението;
3.
да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копия на всички документи,
създадени в процеса на изпълнение на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
от трети страни, свързани с изпълнението на настоящия Договор, а когато
това е невъзможно - да осигури достъп до тях;
4.
да приеме изпълненото по Договора, в случай че изпълненото отговаря на
изискванията на Техническите спецификации и на Задание за изработване
на Общ устройствен план на Община Хисаря – неразделна част от
настоящия Договор;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в
обстоятелствата по изпълнение на настоящия Договор, както и в обхвата
на поръчката;
да осигури средства за разплащане на извършената услуга по Договора,
съгласно условията в него, и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно
постигнатите договорености;
да организира обществено обсъждане, да съгласува проекта със
заинтересуваните централни и териториални администрации, със
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и да
организира процедурата по приемане и одобряване на проекта - предмет
на настоящия Договор при условията и по реда на чл. 127 от ЗУТ;
да заплати дължимите такси за провеждане на процедурите по чл. 127 от
ЗУТ, свързани с проекта - предмет на Договора, с изключение на тези,
които произтичат от повторно произнасяне на съответния компетентен
орган след отстраняване на нередности по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на процедурите,
предвидени в чл. 127 на Закона за устройство на територията, за Проекта
- предмет на Договора и за резултатите от тези процедури;
да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че процедурите, предвидени в чл.
127 на Закона за устройство на територията за Общия устройствен план
на Община Хисаря във фаза Предварителен проект са приключили и че
може да започне изработването на Общия устройствен план на Община
Хисаря във фаза Окончателен проект, като задължително приложи към
своето уведомление документи и информация за резултатите от
проведените процедури;
да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски
и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като посочи
аргументи и/или представи доказателства за същите, и даде при
необходимост указания за отстраняването им;
чрез свой представител/и да преглежда, да дава становища и да приема по
реда, предвиден в настоящия Договор, изпълнението на възложеното с
него или други документи или информация, свързана с това изпълнение;
чрез свой представител да участва при подписване на приемо предавателните протоколи по чл. 20, ал. 6 за изпълнението на
възложеното с този Договор или на други документи или информация,
свързана с това изпълнение;
да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията,
необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия
Договор.

V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.
да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение
уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този Договор;
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2.

3.
4.
5.

да получи част от цената по настоящия Договор, съответстваща на
предоставените услуги, когато по-нататъшното изпълнение се окаже
невъзможно поради причини, за които СТРАНИТЕ не отговарят;
да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при
условията и сроковете на този Договор;
да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация
за изпълнение на възложеното с Договора;
да привлича подизпълнители за предоставянето на конкретни услуги по
реда, предвиден в ЗОП. За действията и бездействията на
подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои.

Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата - членове на екипа, посочени в
Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение към настоящия Договор, освен ако
не е налице някое от следните обстоятелства:
1.
при смърт на член от екипа;
2.
при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест,
довела до трайна неработоспособност на член от екипа;
3.
при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които не
зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (например оставка, придобито право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);
4.
когато член от екипа бъде осъден на лишаване от свобода;
5.
когато член от екипа загуби право да упражнява професия;
6.
когато е поискана замяната на член на екипа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
условията на чл. 6, т.4 от настоящия Договор.
(2) В случаите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно
уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на член от екипа,
като в случаите по т. 1 - 5 прилага и разумни доказателства за наличието на
някое от описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния
член на екипа, като посочи квалификация и професионален опит и приложи
доказателства за това.
(3) При замяна на член от екипа новият член на екипа трябва да притежава
еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на
заменения екперт. Замяната на член от екипа не води до промяна в плащанията
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по Договора.
Чл. 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и
пълно при условията и сроковете на този Договор, като се съобразява с
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен
когато са в противоречие с действащите законови и подзаконови
нормативни документи или условията на Договора;
2.
да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по Договора във формата
и по начина, описани в настоящия Договор, в Техническите
спецификации и в Задание за изработване на Общ устройствен план на
Община Хисаря – неразделна част от Договор;

Стр. 89 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ТОМ V - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства,
възпрепятстващи изпълнението на Договора, като може да иска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;
да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които
според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и
срочното изпълнение на Договора, като предлага и решения за
предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на
техния ефект;
да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили
обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява
задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на
Договора;
да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от заинтересуваните
централни и териториални администрации, от специализираните
контролни органи и от експлоатационните дружества пропуски и/или
недостатъци в изпълнението си съгласно Договора за своя сметка, в
нормативно регламентираните или указаните срокове след получаване на
писмените уведомления или указания за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
да осигури всички необходими условия изпълнението на Договора да
бъде извършено от посочените от него ключови и неключови експерти,
съгласно представената Оферта за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка;
да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на
банкова гаранция гаранция за изпълнение на Договора в размер на 3%
(три процента) от договорната цена;
да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията
му за форма и съдържание;
да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на
експертите от екипа си;
да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и
лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите
практики в съответната област;
да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с
изпълнението на задълженията му по настоящия Договор;
да осигурява достъп и оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
проверки, свързани с предоставените услуги по настоящия Договор, в т.ч.
да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и
опит, съобразно спецификата на проверките, които да присъстват при
извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите
лица; да осигури достъп до цялата документация, свързана с
изпълнението на настоящия Договор;
да осигурява неоходимото съдействие на експертите, изготвящи Част
Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Хисаря;
в случай, че определена процедура по съгласуване, приемане или
одобряване на разработения проекти или негова част в дадена фаза е
необходимо да се повтори поради пропуски, несъответсвия и грешки,
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16.

17.

допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да заплати таксите, свързани с тази
процедура, като част от цената по Договора;
в рамките на предложената цена да участва в обществените обсъждания
на проекта, да докладва и защитава проучвателните и проектни решения
при разглеждането, експертизирането, съгласуването, приемането и
одобряването им;
да не публикува никаква информация във връзка с Договора, независимо
дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друго,
без предварителното писмено съгласие на последния, което съгласие няма
да е безпричинно отказано или забавено.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която
причина да иска изменение или допълнение към същия.
Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и предава своевременно изработеното
по настоящия Договор.
(2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този
Договор, или спорове между СТРАНИТЕ относно прилагането или
интерпретирането на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или
прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по
предвидения в Договора ред.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън
предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите
вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да
било обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било
причини.
Чл. 13 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил част от услугите и по-нататъшното
изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право да получи възнаграждение в размер само за предоставените услуги.
(2) В случаите на ал. 1 констатациите за предоставените услуги се оформят в
протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното.
Чл. 14

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1.
по отношение на намиращи се при него оригинали на документация,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да полага грижите на добър стопанин за съхранението
и опазването на документите и ще носи материална и административна
отговорност за всички последствия при загубването или погиването на
такива документи;
2.
да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка
с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги
разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен
ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по
искане на компетентен съд..
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Чл. 15

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по предоставените услуги, които
съгласно приемо - предавателните протоколи по чл. 20, ал. 6 не са приети от
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец
и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този
Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически
стандарти и норми, закони, подзаконови нормативни актове, и др., касаещи
изпълнението на Договора.

VI.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение към настоящия
Договор, ако има такива. Сключването на договор за подизпълнение не
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на
настоящия Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1.
сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице
обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
2.
възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в
предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3.
заменя посочен в Офертата подизпълнител, освен когато:
а)
за предложения подизпълнител е налице или възникне
обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
б)
предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно
изискване за изпълнение на една или повече от дейностите,
включени в предмета на договора за подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на
подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя
посочен в Офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален
екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.
(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки,
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената
поръчка, както и сключването на договори за услуги, които не са част от
настоящия Договор, съответно - от договора за подизпълнение.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако
време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5
ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок
узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор
подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.

по
от
от
за
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Чл. 18 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по настоящия Договор, за
която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.
(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен,
или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по чл. 3, ал. 2, т. 4, когато
за настоящия Договор има сключени договори за подизпълнение, след като
получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите
всички работи, приети по реда на ал. 1.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.
Чл. 19

Паричните вземания по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат
да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

VII.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.20 (1) Изпълнението на настоящия Договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда,
определен в настоящия Договор.
(2) В срока по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава в деловодството на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с придружително писмо Общия устройствен план на Община
Хисаря във фаза Предварителен проект в обем и съдържание съгласно
настоящия Договор и приложенията към него. Предаденият Проект се вписва
във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В срока по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава в деловодството на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с придружително писмо Общия устройствен план на Община
Хисаря във фаза Окончателен проект в обем и съдържание съгласно настоящия
Договор и приложенията към него. Предаденият Проект се вписва във
входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) В седемдневен срок от датата на входящия номер по ал. 2 и ал. 3
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез упълномощени свои представители в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преглежда предадения Общия устройствен план на Община
Хисаря в съответната фаза за съответствието му с Техническите спецификации
и с Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря,
приложени към настоящия Договор. За резултатите от извършения преглед
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава становище.
(5) Със становището по ал. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме без
забележки разглеждания Проект в съответната фаза, да го върне с коментари и
препоръки за допълване и/или преработване, или да не го приеме и да го върне
за цялостно преработване, като определя разумен срок за това. Становището на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) В случай, че със становището по ал. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме без забележки
разглеждания Проект в съответната фаза, СТРАНИТЕ съставят и подписват
двустранен приемо - предавателен прокол, задължително съдържащ
заключение, че:
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1.

2.
3.

Проектът на Общия устройствен план на Община Хисаря в съответната
фаза е с необходимото качество съгласно действащата нормативна уредба
и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Проектът на Общия устройствен план на Община Хисаря в съответната
фаза е приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки;
Проектът на Общия устройствен план на Община Хисаря в съответната
фаза е / не е изработен, предаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока, определен в Договора.

(7) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ върне разглеждания Проект в съответната фаза
за допълване и/или частично преработване, или за цялостно преработване, той
задължително описва съответните забележки. Забележките трябва да са
мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и
необходимо.
(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е съгласен със становището на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 4, той изготвя писмено възражение, в което
аргументира доводите си и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок
след получаване на становището на последния.
(9) В тридневен срок след получаване по реда на чл. 24, ал. 1 на възражението по
ал. 8 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава повторно становище. При
това той има право да приеме напълно или частично доводите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или да ги отхвърли и да повтори първото становище със
съответните коментари и препоръки, като определи разумен срок за
отразяването им и представяне на Проекта на Общ устройствен план на
Община Хисаря в съответната фаза от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да се съобрази с коментарите и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
ги отрази в Проекта.
(10) Определеният срок за допълване и/или частично преработване, или за цялостно
преработване започва да тече от датата на получаване на становището на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 4 извън случаите по ал. 8, и от датата на получаване на
повторното становище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 9 в случаите по ал. 8.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава Проекта на Общ устройствен план на Община
Хисаря във фаза Предварителен проект с отразени коментарите и препоръките
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете по ал. 10, по реда на ал. 2.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава Проекта на Общ устройствен план на Община
Хисаря във фаза Окончателен проект с отразени коментарите и препоръките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете по ал. 10, по реда на ал. 3.
(13) За Проекта на Общ устройствен план на Община Хисаря в съответната фаза,
предаден по реда на ал. 11 и ал. 12, се прилага процедурата, описана в
настоящия член на Договора.
(14) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предаде Проекта за Общ устройствен план
на Община Хисаря в съответната фаза с отразени коментари и препоръки в
сроковете по ал. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не приеме
изработения Проект в съответната фаза и да откаже плащането за
изработването му.
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(15) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе в сроковете по ал. 4 извън
случаите по ал. 8, или по ал. 9 в случаите по ал. 8, независимо от неговото
становище, се счита, че Проектът за Общ устройствен план на Община Хисаря
в съответната фаза е приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки и не подлежи на
връщане за частична или цялостна преработка по отношение съответствието му
с Техническите спецификации и с Задание за изработване на Общ устройствен
план на Община Хисаря, приложени към настоящия Договор.
(16) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в
протокола по ал. 6 се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата
на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.
Чл. 21 (1) В тридневен срок след влизане в сила на Решението на Общинския съвет за
одобряване на Общия устройствен план на Община Хисаря СТРАНИТЕ
съставят констативен протокол, с който се удостоверява изпълнението на
настоящия Договор.
(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в
протокола по ал.1 се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата
на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.
Чл. 22

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска писмена информация относно всички факти и
обстоятелства, свързани с изпълнението на настоящия Договор.

Чл.23

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по своя преценка или в отговор на искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 22, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени
доклади, справки, становища, протоколи и т.н, съобразно конкретната
ситуация.

Чл.24 (1) Предаването на документите по чл. 23 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
се извършва по един от следните начини:
1.
на ръка с приемо - предавателен протокол или с вписване на съответния
документ във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.
по факс срещу писмено потвърждение за получаване;
3.
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
4.
по електронна поща с потвърждение по електронен път.
(2) За дата на предаване на документите по чл. 23 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на приемо - предавателния протокол,
съответно датата на номера във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, датата
на изпращане по факс, датата на пощенското клеймо на обратната разписка,
датата на изпращане по електронна поща при наличие на потвърждение.
(3) В случай че не е получено потвърждение за получаване по електронен път в
рамките на 24 часа от изпращането на документ по електронна поща,
документът се счита неполучен.
Чл.25

Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с паметни
записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на СТРАНИТЕ
по настоящия Договор, които се съхраняват като част от документацията във
връзка с изпълнението на Договора.

VІІI.

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
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Чл. 26

В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено
по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка
в размер на 0,1 % върху стойността на Договора за всеки ден забава, но не
повече от 10 % за целия срок на забавата. Сумата се удържа от дължимите
плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27

При констатиране на невъзстановими вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради
грешки или пропуски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени в официални документи
на компетентни органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи съответните
суми от дължими плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или да усвои съответните
суми от предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на
Договора. Ако вредите са по-големи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

Чл.28 (1) При пълно неизпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на
настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 10% от стойността на Договора.
(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора поради
неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи връщане на
недължимите авансово получени суми в срок, писмено определен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на получени такива. При забава за връщането на
тези суми в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, се дължи законната лихва по
чл. 86 от ЗЗД.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения съгласно
ал. 2 срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер съгласно
поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на
дължимите суми по законоустановения ред.
(5) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 29 (1) СТРАНИТЕ запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената
неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.
(2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при
изпълнението на настоящия Договор са за сметка на виновната СТРАНА и се
заплащат от нея.
Чл. 30 (1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно,
неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на
изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по
този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на
констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Този констативен протокол е годно
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА, в това число и да прихваща
неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

Стр. 96 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ТОМ V - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на
констативния протокол по ал. 1, както и при невъзможност представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
констативният протокол за неизпълнение се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негов служител и двама свидетели, и е годно доказателство за упражняване на
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна
СТРАНА, в това число и да прихваща неустойки от дължими към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
Чл. 31

При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по Договора
неустойки при условие на констатирането му по реда на чл.30, ал.1 и 2.

IX.

ГАРАНЦИИ

Чл. 32 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия Договор е съгласно Условията,
изискванията и указанията за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респективно ще бъде върната банковата гаранция за
изпълнение при условията на ал. 2 и ал. 3. При неточно, непълно, забавено или
некачествено изпълнение или при липса на изпълнение гаранцията не се
възстановява, респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата
гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по Договора неустойки.
(2) В случай че гаранцията за изпълнение на настоящия Договор е под формата на
парична гаранция, в 10 (десет) дневен срок след подписването на приемо предавателния протокол по чл. 20, ал. 6 за Проекта на Общия устройствен план
на Община Хисаря във фаза Предварителен проект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
освободи частично сумата по гаранцията, като възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сума, равняваща се на 40 % (четиридесет процента) от първоначалния размер
на гаранцията за изпълнение на настоящия Договор. Останалите 60 % (шейсет
процента) от първоначалния размер на гаранцията за изпълнение на настоящия
Договор ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок
след подписването на констативния протокол по чл. 21, ал. 1.
(3) В случай че гаранцията за изпълнение на настоящия Договор е е във вид на
банкова гаранция, след подписването на приемо - предавателния протокол по
чл. 20, ал. 6 за Проекта на Общия устройствен план на Община Хисаря във
фаза Предварителен проект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени
първоначално представената гаранция за изпълнение на Договора с нова
такава, отговаряща на всички условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Условията, изискванията и указанията за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка, приложени към настоящия Договор, и с размер,
равняващ се на 60 % (шейсет процента) от размера на първоначално
представената гаранция. Банковата гаранция за изпълнение на Договора ще
бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписването на констативния протокол
по чл. 21, ал. 1.
(4) В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя трябва
да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия Договор
условия за освобождаването й.
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(5) В случай че към датата на изтичане валидността на гаранцията за изпълнение
не са налице всички необходими условия за освобождаването й, срокът на
валидност на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до настъпването на тези условия.
(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между СТРАНИТЕ, който е внесен за
решаване от компетентен съд – до решаване на спора. Същата се освобождава
след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен
ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.
Х.

ЗАСТРАХОВКИ

Чл.33 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна през целия срок на Договора,
застраховка "Професионална отговорност на Проектанта" съгласно чл. 171, ал.
1 от ЗУТ, с общ лимит на отговорността, покриваща минималните
застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
(2) При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на
полиците не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока им.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на
полиците към момента на изтичането на срока на застраховката по ал. 1,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без
предизвестие и без да дължи неустойки.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидна застраховка
"Професионална отговорност на Проектанта" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на своите
подизпълнители, ако тези подизпълнители извършват проектански работи.
Лимитът на отговорността на застраховките трябва да е съобразен с
разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството за работите, които ще извършват
подизпълнителите.
ХI.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И
ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 34 (1) По смисъла на настоящия Договор Непреодолима сила са обстоятелства от
извънреден характер, които СТРАНИТЕ при полагане на дължимата грижа не
са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.
(2) Не е налице Непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило
вследствие на неположена грижа от някоя от СТРАНИТЕ или ако при полагане
на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.
Чл. 35 (1) СТРАНИТЕ по Договора не отговарят една спрямо друга за неизпълнение,
забавено изпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на
настъпило събитие, което може да бъде определено като Непреодолима сила, в
това число и за причинените от това неизпълнение вреди.
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(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на СТРАНИТЕ, които са
възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на
Непреодолимата сила.
Чл. 36 (1) СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
Непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата
СТРАНА за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на
Непреодолимата сила.
(2) Към уведомлението по ал.1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно
установени доказателства за настъпването, естеството и размера на
Непреодолимата сила.
(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните
органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, СТРАНАТА, изпълнението на
чието задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила, е длъжна с
уведомлението по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в тридневен срок
след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да
уведоми другата СТРАНА и да представи доказателството.
(4) СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
Непреодолима сила, не може да се позовава на Непреодолима сила, ако не е
изпълнила задължението си по ал.1.
Чл. 37 (1) При позоваване на Непреодолима сила СТРАНАТА, изпълнението на чието
задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила, е длъжна да
предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от
настъпването на събитието.
(2) СТРАНАТА е длъжна, след съгласуване с насрещната СТРАНА, да продължи
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
Непреодолимата сила.
Чл. 38 (1) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
Непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на
задълженията по Договора, че на практика водят до невъзможност на
изпълнението на Договора като цяло, СТРАНАТА, изпълнението на чиито
задължения е възпрепятствано от Непреодолимата сила, ведно с уведомлението
по чл. 36, ал.1, писмено уведомява другата СТРАНА за спиране на
изпълнението на настоящия Договор до отпадането на Непреодолимата сила.
(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени
като Непреодолима сила в известието по чл. 36, ал. 1, СТРАНАТА, която е
спряла изпълнението, в тридневен срок писмено уведомява другата СТРАНА за
възобновяване на изпълнението на Договора.
(3) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са
определени като Непреодолима сила в известието по чл. 36, ал. 1, СТРАНАТА,
която е поискала спирането на изпълнението на Договора не възобнови
изпълнението, другата СТРАНА изпраща писмено искане за възобновяване на
изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 3
(три) дни.
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(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, СТРАНАТА не
възобнови изпълнението на Договора, изправната СТРАНА има право да
прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора.
(5) В случай, че Непреодолимата сила продължи повече от три месеца,
СТРАНИТЕ могат да се споразумеят за промяна на Договора при спазване на
изискванията на ЗОП за непредвидени обстоятелства.
Чл. 39 (1) Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през
което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила, за
наличието на която другата СТРАНА е била надлежно уведомена при
условията на Договора и е приела съществуването й на база на представените
документи и доказателства.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом
обстоятелствата позволят това.
(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането на изпълнението на
възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за
възобновяване на изпълнението.
Чл. 40

В случай на промени в приложимото законодателство или индивидуални
актове на държавен орган във връзка с изпълнението на Договора, които са
еквивалентни по последствията си на действието на Непреодолима сила по
отношение на СТРАНИТЕ по този Договор или водят до необходимост от
промяна на Договора за постигане на очаквания краен резултат, СТРАНИТЕ
могат да се споразумеят за промяна на Договора при прилагане на
предвидената процедура по реда на ЗОП.

ХII.

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 41 (1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по Договора, тогава, когато поради
настъпили основателни причини за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го
уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се
спира дейността.
(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат,
освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на
СТРАНИТЕ се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.
(3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да претендира за компенсация за допълнителните си
разходи, свързани с поддържане на гаранцията за добро изпълнение, само в
случай, че бъде надвишен общият индикативен срок за изпълнение на Договора
не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Това ще важи и в случай на неоснователно
забавено подписване на констативния протокол по чл. 21, ал. 1.
ХIII.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА
ДОГОВОРА
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Чл. 42 (1) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със законодателството
на държавата, в която е установен, по времето на действие на Договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор за продължаване на Договора за
обществена поръчка с правоприемник.
(2) Договор за продължаване на Договора за обществена поръчка се сключва само
с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от
ЗОП, посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и
изискванията относно критериите за подбор в Документацията за участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка - предмет на Договора.
(3) С договора с правоприемника не може да се правят промени в Договора за
обществената поръчка.
(4) Когато при преобразуването дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се
прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.
Чл. 43

При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако правоприемникът не отговаря на
условията по по чл. 42, ал. 2, Договорът за обществената поръчка се прекратява
по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприемникът дължи
обезщетение по общия исков ред.

ХIV.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 44 (1) Настоящият Договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане
на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия Договор.
(2) Настоящият Договор се прекратява при условията на чл. 43.
(3) Настоящият Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на
СТРАНИТЕ, изразено писмено.
(4) Настоящият Договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна
невъзможност за изпълнение, респективно заплащане на възложеното с
настоящия Договор, в случай, че СТРАНАТА, която твърди, че такава
невъзможност е налице, успее да я докаже.
(5) При виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено, непълно, неточно
изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще отправи писмено предупреждение към последния, в което ще посочи и
разумен срок за привеждане на изпълнението в съответствие с условията на
Договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или изпълни частично
това разпореждане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати Договора, като
отправи 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
съотвестващо на услугите, предоставени от последния, които са били полезни
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и
без да дължи неустойки, ако по време на изпълнението на Договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва
дейност в обхвата на услугите по Договора.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без
предизвестие и без да дължи неустойки в случай, че срокът на валидност на
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представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 33 ал.1 от Договора застраховка
"Професионална отговорност на Проектанта" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ
изтече по време на изпълнението на Договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
представи доказателства за подновяване на полиците към момента на
изтичането на срока на тази застраховка.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и
без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата
за възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора,
или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негови отговорни служители бъдат
признати за виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при
сключване или изпълнение на Договора.
XV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45

Този Договор влиза в сила в деня на подписването му.

Чл. 46

СТРАНИТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват,
освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в ЗОП.

Чл. 47

За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.

Чл. 48

В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и приложенията
към него, документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен низходящ
ред:
1.
Договор;
2.
Технически спецификации;
3.
Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община
Хисаря
4.
Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка;
5.
Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 49

СТРАНИТЕ по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на Договора или свързани с него, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с
писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася
за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по
реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 50 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са
подписани от упълномощените лица.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
1.
датата на предаването – при предаване на ръка;
2.
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3.
датата на изпращането – при изпращане по факс или телекс;
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4.

датата на изпращане при наличие на електронно потвърждение за
получаване на изпратено по електронен път известие – при изпращане по
електронен път.

Чл. 51

Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително
за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.

Чл. 52

В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на Договора СТРАНИТЕ
уведомяват писмено другата СТРАНА за своите оторизирани представители,
техните правомощия и данни за контакт.

Този Договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от СТРАНИТЕ,
и съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него:
1.

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.

Документ за внесена гаранция за изпълнение;

3.

Технически спецификации;

4.

Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Хисаря

5.

Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка

6.

Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

7.

Документи, удостоверяващи наличието на застраховка "Професионална отговорност
на Проектанта" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Инж. Пенка Дойкова
Кмет на Община Хисаря

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Диляна Антонова
Главен счетоводител
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ТОМ VI
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
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Образец № 1

СПИСЪК
на документите и информацията, съдържащи се в Офертата
на........................................................................................ (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 "Документи за подбор"

№

Документ, информация
(съдържание)

Вид документ
(оригинал или
заверено
копие)

Количество на
документите
(бр.стр)

От
страница
до
страница

1
2
...

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"

№

Документ, информация
(съдържание)

Вид документ
(оригинал или
заверено
копие)

Количество на
документите
(бр.стр)

От
страница
до
страница

1
2
….
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 "Предлагана цена"
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№

Документ, информация
(съдържание)

Вид документ
(оригинал или
заверено
копие)

Количество на
документите
(бр.стр)

От
страница
до
страница

1
2
….

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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Образец №2
До: Община Хисаря
гр. Хисаря 4180
бул. "Генерал Гурко" № 14

ПИСМО КЪМ ОФЕРТАТА
Настоящото
писмо
към
Офертата
се
подава
от
……………………………........................................................................................................ (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
и се подписва от ………………………………………………....………………………..
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ………………………..……………………………………………….
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедурата за избор
на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в Документацията за
участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и приети от нас.
Приемам Участникът ................................................................................. (наименование на
Участника) да се счита обвързан със задълженията и условията, поети с представената
Оферта, до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за
подаване на Офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.
Заявявам че, ако поръчката бъде възложена на .................................................. (наименование
на Участника), до подписване на договора настоящото Писмо към Офертата ще
представлява споразумение между ....................................................... (наименование на
Участника) и Възложителя, което е безусловно гарантирано от гаранцията за участие
в процедурата, предоставена от ............................................. (наименование на
Участника).
Заявявам, че ако поръчката бъде възложена на ...............................................................
(наименование на Участника), същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на
Възложителя съгласно Техническите спецификации и Задание за изработване на Общ
устройствен план на Община Хисаря в Документацията за участие в процедурата за
възлагане на настоящата поръчка.
Дата: ………………….
гр...............................

Подпис: …......................
(име, длъжност)
Печат
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Образец № 3

ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки
за: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящето представям Участника и декларирам истинността на посочените сведения:
1.

Наименование на Участника: ………………………………………………………….

2.

Седалище и адрес на управление:
държава …………………………………………….,
град ……………………………………………., пощенски код:………………;
улица/булевард: ………………………………………………………...…......,
№……….., вх………, етаж…………………

3.

Адрес за кореспонденция:
държава …………………………………………….,
град ……………………………………………., пощенски код:………………;
улица/булевард: ………………………………………………………...….,
№……….., вх………, етаж…………………

4.

Актуален телефон за контакт:…………………………………….;

5.

Факс…………………………………….………………………………………;

6.

Е- mail адрес………………………………………………………………….;

7.

Лица, представляващи Участника, съгласно данни от Търговския регистър / съгласно
приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган:
………………………………………………………………………………………………
(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)
...................................................................................................................................................
(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

8.

Лице за контакти
………………………………………………………………………………………………
(трите имена, длъжност, телефон/факс/e-mail)
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9.

ЕИК по чл. 23 от ЗТР / БУЛСТАТ / Друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или
Участникът е установен
…………………………………………………………………………

10.

Обслужваща банка:……………………………………………………………………
(наименование, адрес, BIC код)
Номер на банкова сметка (IBAN)……………………………………………………,
Титуляр на сметката: …………………………………………………………………...;

11.

Друга информация за Участника:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

12.

Приложения:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат

Стр. 109 от 131

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
1.

Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за:


престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;



подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;



за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;



престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;



престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.

Не съм 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.

3.

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители наръководна
длъжност в неговата организация.

4.

Участникът, когото представлявам:


не е обявен в несъстоятелност;



не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове;



няма 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)и няма задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е
установен;
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не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай, че е
чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под
разпореждане на съда и Участникът е преустановил дейността си;



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

Публичните регистри, в които се съдържа информация за посочените обстоятелства, са (за
всяко обстоятелство публичните регистри, ако има такива, се посочват поотделно):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Компетентните органи, който съгласно законодателството на държавата, в която
Участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за посочените
обстоятелства служебно на Възложителя, са (за всяко обстоятелство компетентните
органи, ако има такива, се посочват поотделно):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме участвали в
изработването на Техническите спецификации и/или на Методиката за оценка на
Офертите в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата
общестевна поръчка.
Представляваният от мен Участник е участвал в изработването на Техническите
спецификации и/или на Методиката за оценка на Офертите в Документацията за участие в
процедурата за възлагане на настоящата общестевна поръчка, но документите, в чието
израбонване е участвал, са променени така, че не предоставят на Участника, когото
представлявам, и на мен в частност информация, която ни дава предимство пред
останалите Участници в процедурата.
Участвал съм в изработването на Техническите спецификации и/или на Методиката за
оценка на Офертите в Документацията за участие в процедурата за възлагане на
настоящата общестевна поръчка, но документите, в чието израбонване съм участвал, са
променени така, че не предоставят на Участника, когото представлявам, и на мен в
частност информация, която ни дава предимство пред останалите Участници в
процедурата.
(Невярното от изброените обстоятелства се зачертава)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
1.

Не съм "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с друг Участник в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка.

2.

Представляваният от мен Участник не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 23а от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки и не е "свързано
предприятие" по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с друг Участник в настоящата процедура за възлагане на
обществената поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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Образец № 7

СПИСЪК
на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата
съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
от: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

№ по
ред

Услуга

Начална и
крайна дата
на
изпълнение
на услугата

Стойност
на
услугата в
лева без
ДДС

Получател –
наименование,
адрес, телефон,
факс, електронна
поща, лице за
контакт

1.
2.

Приложения:
1.

...............................

2.

……........................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 8

СПИСЪК
техническите лица - ключови експерти, които ще участват при изпълнението на
обществената поръчка
в екипа на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

№

Трите имена на експерта

Образова
ние

Образова
телна
степен

Квалифи
кация

Заемана
позиция в
екипа

1.
2.
...

Приложения:
1.

...............................

2.

…….......................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 9

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
на Ключов експерт ….………………………….………
(позиция в екипа)
Фамилия:

.................................................

Име:

.................................................

Дата на раждане:

.................................................

Образование:

.................................................

Образователна степен:

.................................................

Квалификация:

.................................................

Учебно заведение

Период

Получена степен или диплома

Използвани чужди езици: .................................................
Основни квалификации:
Професионален опит:
Период

................................................. (свързани с проекта)
................................................. год

Месторабота

Заемана
длъжност

Основни задължения и
отговорности

Референтни разработки и проекти:

№ по
ред

Разработка / проект

Участие
(заемана
длъжност)

Получател –
наименование, адрес,
телефон, факс,
електронна поща,
лице за контакт
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

1.
2.

Друга информация от практическо значение: ....................................................................
Приложения (Документи - заверени копия или оригинали, удостоверяващи
образованието, професионалната квалификация, професионалния опит и изпълнението на
другите минимални изисквания):
1.

...............................

2.

…….......................

Дата: ………………….

Подпис: …......................
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на Ключов експерт .............................................................
при изпълнението на поръчката
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ключов експерт ….………..…………………………………….………
(позиция в екипа)
в екипа на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
1.

Запознат съм с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на
настоящата поръчка.

2.

Съгласен съм да участвам в екипа на: ............………………………………………
(наименование на Участника) - Участник в настоящата процедура.

3.

Ще бъда на разположение за целия период на изпълнение на настоящата поръчка.

4.

Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия Участник за
качественото изпълнение на предмета на поръчката.

5.

Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящата декларация, може
да доведе до отстраняването на Участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….
гр...............................

Подпис: …......................
(име)
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 11

СПИСЪК
на неключовите експерти, които ще участват при изпълнението на обществената
поръчка
от: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

№

Трите имена на експерта

Образова
ние

Образова
телна
степен

Квалифи
кация

Заемана
позиция в
екипа

1.
...

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
Участникът ……………………………………………………..(наименование на Участника),
когото представлявам, при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в случай че
същата му бъде възложена:
няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненужното се зачертава)
Предвидените Подизпълнители, са:
1.

Подизпълнител № 1: .....………........................................................ с ЕИК ......................
(наименование на подизпълнителя)

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на на Подизпълнител № 1:
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е
.......... % (.................................................).
2.

Подизпълнител № 2: .....………........................................................ с ЕИК ......................
(наименование на подизпълнителя)

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на на Подизпълнител № 2:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е
.......... % (.................................................).
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

3.

...................................................................................................................................................

Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, бездействията
и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на подизпълнителя)
Участник като Подизпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
че съм съгласен представляваният от мен Участник да участва в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, като Подизпълнител на
......................…………............................
(наименование на Участника)
и да изпълни следните видове работи от предмета на поръчката:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е
.......... % (.................................................).
В съответствие с разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, представляваният от мен Участник в
качеството си на Подизпълнител няма да подава самостоятелна Оферта за участие в
настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.
Към Декларацията са приложени всички изискуеми документи за Подизпълнителя
съгласно разпоредбите на ЗОП, както следва:
1.

...............................

2.

…….......................

3.

…….......................
…….......................
…….......................
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
1.

Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на Проекта на
Договор за обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, приложен към Документацията
за участие в настоящата процедура ца възлагане на обществената поръчка.

2.

При изготвянето на Офертата на представлявания от мен Участник са отчетени
всички изисквания и условия, заложени в Проекта на Договор за обществена
поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Образец № 15
До: Община ХИСАРЯ
гр. ХИСАРЯ 4180
бул. "Генерал Гурко" № 14
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

Настоящото предложение е подадено от ……………………………………………….....
(наименование на Участника)
със седалище и адрес на управление: държава................................., гр. ....................................,
ул. ............................................. № ...................,
тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: ..........................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
и подписано от ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството му на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на ……………………………………………….....
(наименование на Участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на ...................................................................................... (наименование на
Участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА ХИСАРЯ.
Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на
Участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в
пълно съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя.
Потвърждавам,
че
Участникът
.................................................................................
(наименование на Участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо
предложение до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата
за подаване на Офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Заявявам, че Участникът ................................................................................. (наименование на
Участника) ще изпълни поръчката в следния срок:


Срок за изработване, предаване на Проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря във фаза Предварителен проект на Възложителя и подписване
на приемо - предавателния протокол по реда, определен в проекта на Договора
за обществената поръчка, за Проекта във фаза Предварителен проект – 10
(десет) месеца, считано от датата на подписване на договора;
и



Срок за изработване, предаване на Проект на Общия устройствен план на
Община Хисаря във фаза Окончателен проект и подписване на приемо предавателния протокол по реда, определен в проекта на Договора за
обществената поръчка, за Проекта във фаза Окончателен проект – 3 (три)
месеца, считано от датата на получаване на писмено уведомление от страна на
Възложителя, че процедурите, предвидени в чл. 127 на Закона за устройство на
територията за Проекта на Общия устройствен план на Община Хисаря във
фаза Предварителен проект са приключили и че може да започне изработването
на Проекта на Общия устройствен план на Община Хисаря във фаза
Окончателен проект, с приложени документи и информация за резултатите от
проведените процедури.



Срокът за изпълнение на поръчката не включва перида на провеждане на
процедурите, предвидени в чл.127 на Закона за устройство на територията, за
Проекта на Общия устройствен план на Община Хисаря.

Поемам
ангажимент
Участникът
.............................................................................
(наименование на Участника) да изпълни предмета на поръчката в съответствие с
представеното по-долу, а именно:
1.

ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Концепцията на Участника за изпълнение на поръчката е представена в Приложение № 1 Подход и методология за изпълнение на поръчката към настоящото Техническо
предложение за изпълнение на поръчката.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Организацията и разпределението на задачите съгласно представения Времеви график за
изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката са представени от Участника в
Приложение № 2 - Организация и разпределение на задачите към настоящото Техническо
предложение за изпълнение на поръчката.
3.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА
ПОРЪЧКАТА.

Етапите и дейности, включени в обхвата на поръчката, с тяхната продължителност и
необходимите ресурси, които Участникът предвижда да ангажира, и действията по реда на
чл.127 от ЗУТ, които Възложителят трябва да извърши или организира самостоятелно или
съвместно с други компетентни органи, с тяхната последователност и продължителност
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съгласно нормативно регламентираните срокове, са представени в Приложение № 3 Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката към настоящото
Техническо предложение за изпълнение на поръчката..

Приложения:
1.

……........................

2.

……........................

3.

……........................

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Подписаният ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на: ………………………………………………………………………… (наименование на Участника)
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ДЕКЛАРИРАМ:
В подадената Оферта на представлявания от мен Участник следните части имат
конфиденциален характер:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Възложителят няма право да разкрива изброената информация, която е конфиденциална
по отношение на технически или търговски тайни, пред трети лица, с изключение на
случаите по чл. 44 от Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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Образец № 17
До: Община ХИСАРЯ
гр. ХИСАРЯ 4180
бул. "Генерал Гурко" № 14

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящото предложение е подадено от ……………………………………………….....
(наименование на Участника)
със седалище и адрес на управление: държава ..............................., гр. ....................................,
ул. ............................................. № ..........................,
тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: ..........................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
и подписано от ......................................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството му на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на ……………………………………………….....
(наименование на Участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на ...................................................................................... (наименование на
Участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА ХИСАРЯ.
Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование
на Участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в
съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.
Предложената
цена
за
изпълнение
на
поръчката
от
Участника
............................................................................. (наименование на Участника) е в размер на:
…………………………лв (………………………………………………………лева) без ДДС,
(цифром)
(словом)
а с включен ДДС е ……………… лв (…………………………………..……………… лева).
(цифром)
(словом)
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Гарантирам, че предложената от Участника .............................................................................
(наименование на Участника) цена включва включва всички необходими разходи,
свързани с пълното, качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката в
описания в описания вид, обем и обхват, включително, но не само: разходи за работна
сила, допълнителни разходи, режийни разноски, транспорт, извънреден труд, разходи
съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за използваните
материали, консумативи, пособия, технически средства, софтуер и тяхната доставка,
машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление,
разходи за данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета и други, и
печалба.
Потвърждавам,
че
Участникът
.................................................................................
(наименование на Участника) ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до
изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на
Офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.

Дата: ………………….

Подпис: …......................

гр...............................

(име, длъжност)
Печат
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ТОМ VII
ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
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