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ЧАСТ ТРЕТА 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ  „ Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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ЧАСТ III»РИЛ
Раздел 1

ОЬЯВЛ ЗЛ ( ЬЬИРЛИЕ ПЛ ОФЕРТИ

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане па сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване па селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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Раздел II

ОПИСАНИЕ ПА ПРЕДМЕТА 11Л ПОРЪЧКАТА
м

ТЕХНИЧЕСКА с СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПРЕДМЕТ И ОКЕКТ ИЛ ПОРЪЧКАТА:

.1.Предмет ла поръчката;

Предоставяне па консултантски услуги ла подготовка, управление и отчитане на 
проект „Изграждане па е ден а па централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ по 
процедура за подбор па проекти по мярка 7.2 “Подкрепа ла инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобиовяеми източници и спестяване на 
енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 
„Костинброд - Своге”.

2. Обект иа поръчката:

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” но смисъла иа чл. 3, ал. 1, 
т. 3 от ЗОП със СУР код: 79400000

II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Стойността иа поръчката се определя в български лева без вкл. ДДС.

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 4078,30 лева (четири 
хиляди седемдесет и осем лева и тридесет стотинки) без ДДС, съответно 4893,96 лева 
(четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) с ДДС, 
като за:

• Дейност 1: Консултантски услуги за подготовка проектно предложение 
„Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“, 
необходимо на община Костинброд за кандидатстване по процедура за 
подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобиовяеми 
източници и спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”“ -  2039,15 лева без ДДС.

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020



• Дейност 2: Консултантски услуги за управление и отчитане на нроекз 
„Изграждане па сцена па централен площад „Иван Вазов" в I р. Копипброд“. 
финансиран по процедура за подбор па проекти по мярка 7.2 "Подкрепа за 
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка но мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 
енергия от възобиовяеми източници и спестяване па енергия" о т Стратегия-та 
за водено от общностите мес тно развитие па МИГ „Костинброд ~ Своге’'“  - 
2039,15 лева без ДДС.

В цепата сс включват всички разходи, свързани е качественото изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.

Финансирането ще бъде осигурено:

С документите, резултат от изпълнението на настоящата обществена поръчка, 
община Костинборд ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 
“Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобиовяеми източници и спестяване иа енергия” на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Костинброд -  Своге“, финансирана от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., разходите за които се явяват 
допустими по програмата.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване е 
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Офертата иа участник, 
който предложи цена, надхвърляща обявения максимален финансов ресурс, ще бъде 
приета за неподходяща оферта по смисъла на § 2., т. 25 от ДР на ЗОП.

Изпълнението иа възлаганите услуги и възнаграждението за тих се извършва 
при хипотезата на чл.114 от ЗОП, при осигурено финансирането за тях.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на Дейност 1: Консултантски услуги за подготовка 
проектно предложение „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в 
гр. Костинброд“, необходимо на община Костинброд за кандидатстване по 
процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобиовяеми източници и 
спестяване на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Костинброд - Своге”“ е не повече от 45 календарни дни, считано от датата на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „ Костинброд - 
Своге ”, Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020



I H I 'O I I A l l l l l t i  c I l l l ' A  It C I v IC K I I  11. I* M ID I I I I  
Kll|MMH‘IICKII ICMl' HMri.ll фонл III p irilllll lH' IIH l'IVIt'KII I I’ ptllllHIIt 

11 po l рими in |>ii n u n  nt* im  iT .iicK 'im i )ii< ü d iih  211I I  20211 r.

обявяване на процедурата и съгласпо клаузите па доктора и описаното и чсхиичссюпа 
спецификация.

( ’рокът ча ичиъ,наемно па Дейност 2: Консултантски услуги ча управление и 
отчитане па проект „Ичграждапе на сцена на централен площад „Ииап Вазов” и гр, 
Костинброд“, финансиран но процедура ча подбор на проекти по мярка 7,2 
"‘Подкрепа ча инвестиции в съчдавапето, подобряването или разширяването на 
всички видове малка но мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 
енергия от вт.чобновяеми ичточници и спестяване па енергия" от Стратегията ча 
водено от’ общностите местно рачвитие на МИГ „Костинброд - Своге”“ е до 
окончателното приключване на всички дейности по договора, но не но-късно от 
31.12.2023 г. и съгласпо клаучите на договора и описаното в техническата 
спецификация.

IV. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
I . Обща цел:

Основната цел на кандидатстването ча безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата е да се подобри и рачвие дребно мащабна инфраструктура в областта па 
културата и туризма, насърчаваща социалиото приобщаване и икономическото 
развитие чрез подобряване на средата и качеството на живот в община Костинброд.

V. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Мястото на изпълнение на всяка от дейностите е на територията на общината.

2. Възложител на обществената поръчка -  съгласпо чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е кмета 
на община Костинброд.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ:

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 
участие на адреса на профила на купувача на община Костинброд -  посочен в Обявата 
за обществената поръчка.

2. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията иа 
обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на 
оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила 
на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на 
купувача на Община Костинброд -  посочен в Обявата за обществената поръчка.

3. Разходи за поръчката:
Този документ е създаден е рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов ” в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „ Костинброд - 
Своге ". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020



Разходите ча изработването па офертите си ча сметка па учпетпмцичс и 
процедурата. Спрямо Възложителя, учмепжците ле могат да п редя пя мат каквито и ди 
било претенции ча разходи, направени от самите тях ио подготовката и подаването па 
офертите им, иечависимо от речултата или самото провеждане на процедурата.

VII. НАЧИН НА в ъ з л а г а ш :, п р и е м а н е  и ЗАПЛАЩАШ*; ИА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. Възлагането иа дейностите но до)’овора ще се извършва е подписване па договора 
между Възложителя и изпълнителя, съобразио сроковете регламентирани в 3011 и след 
възлагане на работата е възлагателно писмо.

2. Приемане на дейностите предмет на поръчката -  чрез изготвяне па ириемо 
предавателен протокол за извършената услуга, който следва да се подпише от 
представител на Изпълнителя и от представител па Възложителя.

3. Заплащането на дейностите, предмет па поръчката става но следната схема:

• Дейност!:

о Авансово плащане в размер па 40% от договорената сума по Дейност 1, до 
10 дни след подписване на договора и представяне на оригинал!ш 
фактура;

о Окончателно плащане в размер на 60% от договорената сума по Дейност
1, до 20 дни след одобряване на проектното предложение от страна па 
финансиращият орган и извършването от негова страна на авансово 
плащане, и представяне на оригиналиа фактура, и след приемане па 
дейностите с протокол.

• Дейност 2:

о Авансово плащане в размер на 50% от договорената сума ио Дейност 2, 
до 20 дни от стартиране на работата по проекта, представяне иа 
оригинална фактура и получено авансово плащане от страна на МИГ 
„Костинброд - Своге“.

о Окончателно плащане в размер на 50% от договорената сума по Дейност
2, до 20 дни преди подаване на финален отчет по проекта, представяне на 
оригинална фактура и след приемане на дейностите.

VIII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Виж приложената Техническа спецификация.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.~2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „ Костинброд - 
Своге ". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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Раздел III.
КРИТЕРИИ ЗЛ ОЦЕНКА И МЕТОДИКА:

1, Кризсрии за определяне на икономически най-п и одната оферта:

Оценката на представените от участниците оферти ще се извърти но следния 
критерий за възлагане: Оитимално съотношение качеегво/цена, което се оценява 
вьз основа на цеиата или нивото на разходите, както и на показатели, включващи 
качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на 
обществената поръчка.

2. Показатели за изчисляване па комплексната оценка (КО) и тихната 
отн о сител и а тежест:

Показател -  К () 1 носители а тсжсс 1(наименование)
1. Предлагана цена (К1) 50 %
2. Качество (К2) 50 %

3. Показатели, включени в критериите за определяне на оценката:

3.1. Критерий за оценяване на ценовите предложения на участниците „предлагана 
цена“ (К1):

Максималният брой точки по този показател е 50.

Оценката на предложената от всеки участник йена ме бъде изчислена от 
комисията при прилагане на следната Формула:

К1 = Ц тш  / Цп х 50 %
Където:

Цтш -  най-ниската цена предложена от участник;

Цп -  конкретна предложена цена от конкретния участник.

3.2. Критерии за оценяване на техническите предложения на участниците (К2):

Оценката по показателя „Качество” (К2), с максимален брой точки 50, е сбор от 
оценките по посочените в таблицата подпоказатели:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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Т1 -  Методика за осъществяване целите на предмета на 
'Поръчката
Т2 -  Методика за управление и контрол на изньлиениею

ОГнцо ючки по ноднока iaie.ni Т1 и Т2:

Оценките по вески от посочените качествени нодпоказатсли ще ее 
формират но представения начин, чрез извършване на експер тна оценка:

По отношение на подпокамишп Т1 -  Методика за осъществяване целите на 
предмета на поръчката, ще се присъждаш съответно по 25, 20, 15, 10, 5 н / ш.

1>р»н т ч к н

13 допълнение към техническото предложение пи участника, което 
отговаря на минималните изисквания, заложени в Техническата 
спецификация, са налице всяко едно от следните обстоятелства:

• За всички дейности са посочени подход, инструменти и 
методи1 за постигане резултатите на обществената поръчка. 
Участникът е предложил начина, по който посочените подход, 
инструменти и методи ще се прилагат при изпълнение на 
дейностите за постигане на съответните резултати.

• Предложението за осъществяване на дейностите е обвързано е 
приложими нормативни /европейски и национални/ 
изисквания.

• В предложената програма са разработени конкретни мерки за 
осигуряване на високо качество2 на изпълнение на дейностите, 
посочени в Техническата спецификация.

• Представена е организационна структура на екипа за 
изпълнение и разпределение на задачите и отговорностите.

• Представена е организация на необходимите ресурси за 
изпълнение на поръчката и план-графика за нейното 
реализиране.

25

1 Под подход, инструменти и методи се разбира съвкупността от начините, които участникът предлага да 
използва при практическото изпълнение на дейностите, посочени в Техническата спецификация за да 
достигне резултатите, посочени в нея.
2 Под „високо качество“ се разбира такова изпълнение на дейностите, което осигурява постигане на 
посочените в обществената поръчка резултати, които да отговарят на изискванията, ограниченията, 
критериите и условията, посочени в Насоките за кандидатстване.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „ Костинброд - 
Своге ". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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В допълнение към чехпнческото предложение пи учпечннк.ч. коечо 
отговаря ни миннмалшпе изисквания, заложени н чехннчеекача
елецификацмя, са налице четири от горепосочените обечоячелелвл,

13 допълнение към чгхничеекочо предложение па учаечнмкм, което 
отговаря на минималните ичисквапия, чаложени а техническата
спецификация, са налице ч ри оч- горепосочепиче обечоячелечва,

]3 допълнение хьм чехничеекочо предложение на участника, което 
отговаря на минималните ичисквапия, чаложени в техническата
спецификация, са налице две от горсносочештте обечоячелечва.

13 дочгьлнепие кч.м ч'ехничсското предложение па участника, което 
от]'оваря ла мииималштге ичисквапия, чаложени в ч’схпическата
спецификация, е налице едно оч' горепосочепиче обечоячелечва.

Техническото предложение па участника, което очтоваря на 
минималните ичисквапия, чаложени в чтншическата спецификация, ло 
не съдържа пито едно от надграждащите но горепосочени 
обстоятелства.

20

15

10

По отношение на показател Т2 -  Методика ча управление и контрол на 
изпълнението, ще се присъждат съответно но 25,20, 15,10, 5 и 1 т.

Участникът е разрабочттл и предложил Методика за управление на 
качеството, като част от концепцията си за изпълнение на поръчкачи, 
която включва:

• Създаване и прилагане на механизъм за мониторинг, 
измерване и оценяване иа качеството и организационната 
структура по управлението и изпълнението на всички дейности 
по поръчката.

• Участникът е предложил линиите на взаимодействие и 
йерархично положение и докладване вътре и извън екипа.

• Предвидени мерки за наблюдение и контрол на изпълнението 
на дейностите, като част от подхода за управление 
изпълнението на поръчката.

• Предвидени мерки и механизми за осигуряване на вътре 
екипната комуникация при разпределение на задачите и 
отговорностите на членовете на екипа, както и при 
комуникацията е Възложителя.

25

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд", 
който се осъществява с финансовата подкрепа па Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разгииряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансираи от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „ Костинброд - 
Своге ”, Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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• Сч.здаваие и прилагаме ми методики и среда ма за 
документиране па извършваните дейечнии, свързани е процеса 
на изпч.лпеписчо ма деГиюсчиче но поръчкача.

Учаетникъг е раарабочил и предложил Мечодика за управление па 
качеството като часч' от концепцията си аа иат.диение на порч.чката, 
която включва четири от горепосочени те обетоячелстаа.

Участишсьч' е раарабочил и предложил Методика за управление на 
качоотвочт» качо часч' оч' концепцияча си аа изпълнение па поръчкача, 
коя то включва чри от горепосоченич’с обстоя телеч ва.

Учаетникъч' с раарабочил и предложил Методика ча управление па 
качеството като част от концепцияча си ча изпълнение на порч.чката, 
коя то включва две от горепосочените обстоятелства.

Учасчтшкът е раарабочил и предложил Мечодика ча управление па 
калсствочт) като часч' от к о н ц е п ц ш т т а  си за изпълнение на порч.чката, 
която включва едно от горепосочепиче обстоятслсччча.

Участникът е разработил и предложил Мечодика ча управление на 
качеството като част от концепцията си за изпълнение па порч.чката, 
заложени в техническата спецификация, но не сч.дч.ржа пичч) едно от 
надграждащите по горепосочени обстоятелства.

20

15

Офертите па участниците ще се оцепявач' по описаната по-горе скала след 
експертна оценка, съобразио чл. 70, ал. 7, т. 3, б. „б“ от ЗОЛ. За получаване па 
съочтзетния брой точки, за всеки един предложен допълнителен елемент/компонент 
следва да е видно по какъв начин неговото изпълнение ще допринесе за повишаване на 
качеството на изпълнение и постигане па резултаччите от съответната 
дейност/поддейност/задача, както и на договора като цяло.

Всеки член на комисията поставя индивидуална обоснована оценка по всеки 
подпоказател за всеки допуснат участник. Крайната оценка по конкретния 
подпоказател за конкретния участник се получава като средноаритметична стойност от 
оценките на всеки член на комисията.

Оценката за показателя К2 е сбор от точките по подпоказатели Т1 и Т2, както 
следва:

К2 = (Т1 + Т2) х 50%
Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични 

действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Комплексна оценка (КО):

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2, 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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Комплексната оценка на учиппиците се получава к:гю сума oi оценките на 
офертата по двата показателя, изчислени но \ а:

ICO = Id  -I- IC2

Получените числа нри извършването на посочени те по-горе аритметнч пи 
действия се закръглят до втория злак след десетичната запетая.

На първо място се класира участншшп с най-висока комплексна оценка 
(ХО). Останалите участници се нареждат но нтходшц ред.

ЧАСТ ВТОРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Раздел I 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

При възлагане па обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 3011, 
се прилага събиране на оферти с обява, при която всички заинтересовани лица могат да 
подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или 
юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията па 
ЗОП и ППЗОП, изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката 
нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с 
представителна власт по закон или от специално упълномощени с потариалпо заверено 
пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят 
иотариално заверено пълномощно за това.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, се представя копие па документ, от който е да е видно 
правното основание за създаване на обединението, както и следната минимална 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка;

2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена, съгласно
приложимото законодателство.

3. правата и задълженията на участниците в обединението;

4. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

5. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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Когато не е приложен документ ча съчдаването на обединение или 
съставът на обединението се е променил след ттичане на крайният срок ш 
подаване на оферти -  участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 
обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по ЬУЛСТЛТ, преди датата па 
подаване па офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага 
към офертата.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, еъотнетстниет*) е 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в пето, с изключение на съответна регистрация, представяне па сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласио изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието па 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението.

Раздел II
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

I. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ -  ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ОТСТРАНЯВАНЕ:

1. Изисквания за лично състояние на участниците

1.1. Административни /законови/ изисквания
По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, 

предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 и чл.55 от 3017, като при възлагане на 
обществената поръчка не може да участва участник:

1.1.1. който е осъден е влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от 
Наказателния кодекс;

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 
Наказателнвия кодекс;

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 1 9 4 -2 1 7  от Наказателния
кодекс;

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „ Костинброд - 
Своге ". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
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е) престъпление против стопанството пи чл. 21У 252 оч Наказателния
кодекс;

ж) престъпления против финансовата. дапъчната или осигурителната 
система, включително изпиране им пмри, по чл. 253 260 от 1Показателния кодекс;

ч) престъпления, снърчмпи е подкуп но чл. 301 307 от I Ьнсазателпия кодекс;

и) нрестьплеиия, свързани е участие и организирана преетънпа група по чл. 
321 и 321а оч' Накачателпия кодекс;

й) нреетъпления, свързани със чамъреяшше на околпата среда, по чл. 352- 
3 53е от Наказателния кодекс.

1.1.2. който е осъден е влячла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, ча 
престъпление, апалогичио на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна,

1.1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на 
възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени е влязъл в сила 
акт на компетентен орган, съгласио законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение па задълженията или задължението с по акт, който не е влязъл в сила.

1.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от 3011.

1.1.5. за когото е установено, че:

а) е представил документ с иевярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

1.1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 
отстранен.

Участниците следва да удостоверят липсата иа обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и т. 7 и чл.55 от ЗОП с нарочна декларация по образец № 3 и № 4.
Важио!

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се 
подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 
от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 -  5 от ЗОП 
се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

2. Критерии за подбор на участниците

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 2.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването ш и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге ". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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2.1. Изисквания и гноено икономическото и финансово го състояние на 
участниците:

Възложителят не постния изисквания към икономическото м финмисоно 
състояние па участници те.

2.2. Изисквания относно техническите възможности н/илн квалификации та 
изпълнение на обществена'та поръчка:

2.2.1. За доказването па опит и навършването па идентични/сходни услуги, 
участникът следва да е напълнил лрот последните 3 ( три) години (2010, 2017 и 2018 г.), 
н зависимост от- датата, па която участникът е учреден или е тапочннл дейността си, 
минимум 1 дейност като шнълиитсл, с предмет, сходен с предмета на настоящата 
поръчка.

Забележка: Под предмет ,,сходен” с предмета на настоящата обществена 
поръчка за целите на настоящата документация следва да се разбират договори, без 
значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва 
предоставянето на консултантски услуги за подготовка и/или управление и/или 
отчитане на проект/и,

2.2.2. За доказване на опита всеки участник следва да представи списък но 
образец, (Приложение № 10), за не по-малко от 1 дейност, като изпълнител, с
предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) 
години (2016, 2017 и 2018 г.). За всяка от посочените в списъка дейности участникът 
следва да представи удостоверение/референция, издадено от Възложителя или от 
компетентен орган, съдържащо информация за изпълнението на услугата.

Участник, който ие отговаря на изискванията, подробио посочени в настоящия 
раздел от документацията, се отстранява от участие в процедурата.

3 Допълнителни условия за изключване от участие:
В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието 

на дружества, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим и на 
свързаните е тях лица, включително и чрез гражданско /дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 
освен при наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения е дружества, регистрирани в юрисдикции е преференциален 
данъчен режим, свързаните е тях лица и техните действителни собственици.

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна 
декларация по образец.

!!! Офертата на участника ще бъде приета за негодна, ако не отговаря на

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд ", 
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„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „ Костинброд - 
Своге ". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
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Възложителят отстранява от участие участник, конто:

1. нс отгонаря па иопапспшс критерии та подбор иди пе изпълни друго 
усдоиис, посочено а настоящата документация;

2. с представил <х|)ср'га, която нс отгонаря на:

a. предварително обявените условия па обществената поръчка;

b. приложимите пранила и изисквания, свързани с оиазнапс на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социалпо и трудово право, съгласио 11риложспис №10 па 3011;

3. пе с представил в срок обосновката по чл.72 ал.1 3011 или чиято оферта не е 
приета съгласио чл.72 ал.3-5 3011.

Раздел III
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 
съответствие е изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и 
Правилника за прилагането му (ППЗОП) -  Възлагане на обществени поръчки чрез 
събиране на оферти с обява, както и в съответствие с изискванията па Възложителя, 
посочени в настоящата документация.

2. Всеки участник има право да представи само по едиа оферта.

3 Л ице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта.

4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. 
Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български 
език.

5. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална 
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница е гриф "Вярно с 
оригинала", подпис на лицето и печат.

6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 
подписани от законния представител на участника съгласно търговската му 
регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица е изрично пълномощно в 
оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.

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

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансираи от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
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8, Офертача сс представя от участника лично млн от уполпомотон оч пего предсчаннч ел 
-лмчпо или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана прачка с обрач па 
ричииска, па адреса па възложичеля ОГпцииа Косчинброд, ул. „Охрид" №1, Ценчч.р ча 
информация и услуги на гражданичг /ЦИУГ/, исеки рабоген дсп от 8:00 до 17:00 часа, 
до изтичане на посочения и обявата срок,

9, Докумспгичс сс лредсгавяг и зансчачапа непрозрачна опаконка, нч.рху която се 
посочват:

• наимеиованиего на учасгника, включичелно учаеччлчциче и обединениечо 
(когато е приложимо);

• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

• наименованието на поръчкачд;

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

Адрес за кореспонденция:...........................

Телефон, Факс, ел.адрес:.....................

ОФЕРТА

Н аименование на общ ествената п ор ъ ч к а:............................................ .

До Община Костинброд

ул. „Охрид” № ]

гр. Костинброд п.к. 2230

10. Офертата се представя на посочения в Обявата адрес, не по-късно от часа и датата, 
регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите. Възложителя 
удължава срока с три дни, в случай че в първоначално определения срок са получени 
по-малко от три оферти.

11. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване 
като върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването в 
деловодството на Община Костинброд, за което на приносителя се издава документ.

12. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и 
ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка е нарушена 
цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 1.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „ Костинброд - 
Своге ”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020



13. Всички действия па възложителя м ма участниците, свързани е настоя пипа поръчка, 
следна да бъдат обективираин н лисм(Ч1 нид,

14. Офертите на участниците ще бъдат отморени от комисия, назначена от възложтпеля 
13 деня, часа и мястото, посочени м Обявата ча обществената поръчка.

15. Срок на валидност на офертите - по но-малък от 60 (шестдесет) календарни дни.
считано от крайния срок ча получанане 11:1 офертите.

Раздел. IV 
СЪДЪРЖАНИК ПА ОФЕРТАТА

Всяка офер та трябва да съдържа:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, и 
свободен текст.

2. Представяне на участника -  Образец №> 1;

3. При участници обединения - копие на документ, от който е да е видпо правното 
основание ча създаване на обединението, както и информацията във пръчка с 
конкретната обществена поръчка, изискана в настоящата документация.

4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 1, 2 и 7 3011 ~ Образец № 
2 ;

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 3-5 3011 -  Образец № 3;

6. Декларация по чл.66 ал.1 ЗОП за участие на подизпълнители -  Образец № 4;

7. Декларация от подизпълнител (ако е приложимо) -  Образец № 5;

8. Техническо предложение (съгласно Образец № 6 ), съдържащо:

8.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие);

8.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя;

8.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  
Образец № 7;

8.4. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 8;

9. Ценово предложение (съгласно Образец № 9);

10. Списък на изпълнените дейности сходни с предмета на поръчката (съгласно 
Образец № 10),

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов" в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге ”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020



Участниците предлагат Обща цена ча крайното изпълнение на услугата, к а т
критерият ча възлагане на обществената поръчка е „икономически найнподи а 
оферта“, съгласно чл.70 ал.2 ч .З от 3011.

Предлаганите от участниците крайни цепи не трябва да надхвърля т прогнозни те 
стой поста.

* Забележка: Когато участник предложи цена ио-високн от горепосочената, ще бъде 
отстранен от участие в поръчката.

* Когато участникът с обединение, което пс с юридическо лице, съответствието е 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а пе от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение па поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразпо разпределението па участието па 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението.

* Когато участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, зс 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразпо вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват.

* Съгласно чл. 65 от 3011, Участниците може да се позоват' на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 
с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета па 
трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 
позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.

ВАЖНО!!! Оферта, която е непълна, не отговаря на изискванията на 
Възложителя или е подадена след крайния срок не подлежи на разглеждане и 
оценка, а се отстранява.

Раздел V
ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно 
изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя.

Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Съгласно чл.97 ал.З ППЗОП, комисията отваря офертите по реда на тяхното 
постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат 
да присъстват представители на участниците.
Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге ”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020



('лед пзиършвапечо на посочените демечимя приключил иубличиачп чаеч оч 
заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и оферчичо за еъозмпечииечо им е 
изпекнапията носочени в докуменчацняза към оГнцестнената поръчка.

Оценяват се само допуснатите оферти, конто очговарят на изискваният 
посчавеии от възложител я.

Комиеиячп класира учаетницич'С но счснснта на еч.очъезствме па оферзиче е 
предварително обявените оч’ вчдложич’сля условия.

Комисията класира офертите иа допуснатите участници по критерий 
„икономически най-ичгодна оферта” съгласи о ч.и.70 ал.2 т.З оч 3011, ча всяка 
обособена позиции.

В съоч'встствис с разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закопа за общссч'веиите пор'ьчки, Комисията съсччшя проччжол за разглеждането и 
оцсшсач’а на оферчмте и за класиране иа участниците. Протоколч/чУиче иа комисията ос 
ч чрсдставя/ч' на Възложителя за утвърждаване, след което в еди и и същи ден сс изпраща 
па учасч пиците и сс публикува в профила на купувача.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ:

Комисията предлага за отстраняване оч' иоръчкач’а участник, кой то:

1. е осъден е влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл, 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 
307, чл. 321, 321а и чл. 352 -  353 е от Наказателния кодекс;

2. е осъден е влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично иа тези по т. 1, в друга държава членка или грета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Даиъчио-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласи о 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила;

4. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 
посочено в документацията за обществената поръчка;

5. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката;

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов ” в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването иа всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата иа Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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6 . който е предложил цена ча изпълнение на поръчката по висока от финансови» 
ресурс, посочен от Възложителя и иропюзиата стойност на настоящата поръчка,

7. ча когото е налице неравнопоставеност н случаите по чл. 44. ал. 5 от 4011;

8. за  когото е установено, че:

а) с представил документ е невярио съдържание, свързан е удостоверяване липсата на 
основания ча отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) ле  е предоставил изискваща се информация, свързана е удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението иа критериите за подбор;

9. за когото е налице конфликт- на интереси, който пс може да бъде отст ранен.

1 0. участници, кои то са свързани лица.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

Възложителят сключва договор за обществена поръчка е определения 
изпълнител в 30-дневсн срок от датата на определяне па изпълнителя.

Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на 
договора

1. Преди сключването на договора, участникът определен за изпълнител, следва 
да представи:

а) необходимите документи за доказване липсата на основания за отстраняване, 
съгласно изискванията иа чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП;

б) оригинал или заверено копие иа пълномощпо, ако договорът ще се подписва 
от упълномощено лице.

2. Когато обстоятелствата в документите пот. .1,6. „а” са достъпни чрез публичен 
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от 
компетентния орган на Възложителя по служебен път, Възложителят няма право да ги 
изисква.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 
когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 
сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ:

Ако определеният в резултат на проведената поръчка изпълнител е посочил в 
офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, 
той е длъжен да сключи е тях договор/и за подизпълнение.

Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на сцена на централен площад „ Иван Вазов " в гр. Костинброд ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 1.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата иа Стратегията за водено от общностите местно развитие на М ИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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В срок ДО 3 ДНИ ОТ СКДЮЧВМНОТО ла договор ча подичиъинспие или пи 
допълнително споразумение чн замяна ни посочен п оферппл поднзпълшпол 
изпълнителят изпраща копие ни договори или ни допълнителното споразумение пи 
ВЬЗЛОЖИТСЛЯ ЧПСДНО е ДОКПЧПТСЛСТИа, ЧС СИ ИЧПЪЛПСНИ услониячи 110 ЧЛ. ()(), ИЛ. 2 И II (VI
'3011.

Подизпълнителите нямпт прано да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета па договора ча иодизнълиеиие.

Раздел VI

ДРУГИ УСЛОВИЯ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАМЕ ИА РАЗЯСНЕНИЯ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Обши указания - разяснения

1.1. Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по 
обществената поръчка. Исканията ча разяснения следва да бъдат отправени в писмен 
вид и могат да бъдат изпращани до 3 (три) дни преди изтичане па крайния срок ча 
подаване на оферти.

1.2. Възложителят, пай-късно на следващия ден, публикува писмени разяснения 
по условията на обществената поръчка па официалния интернет адрес на община 
Костинброд, в раздел „Профила на купувача“.

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане иа Закона 
за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета 
на обществената поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Обменът на информация може да се извърши чрез: електронна поща, като 
съобщението, се подписва с електронен подпис или пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс.

ЧАСТ ТРЕТА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

1. Административни сведения за участника -  Образец № 1;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2.
„ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
ие може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 
2014-2020
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2;

.3, Декларация за обсчояч’елеччлпл по чл. .VI ал. I *г. 3-5 3011 Обрачец Ж1;

4. /Декларация по чл.66 ал. I 301) ча нолзнапето па подизпчлшители Обрачец №4;

5. Декларация оч' подичш.лиител Обрачец №>5;

6. Д'ехпичееко предложение - Обрачец №6 ;

7. Декларация за приемаие на клаучиче и просчета на договор -  Обрачец Ко 7;

8. Декларация за срока па валидноеч на оферч ата -  Обрачец № 8;

9. Ценово предложение - Обрачец №9;

10. Сиисък иа изпълиеиите дейносчи сходни е предмеч’а на порч»чкача - Образец №10;

11. Проект иа Договор - Образец № 11.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов" в гр. Костинброд", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването ши разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 
„ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге ”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР
2014-2020


