
 

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161PO001-1.4.06-0009, „Корекция на дере и 
охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия на с. Сливенци – І-ви етап.”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от община Добричка и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
 

 

 
О  Б  Щ  И  Н  А    Д О Б Р И Ч К А 

обл. Добрич, 9300 Добрич, ул. „Независимост” 20 
телефон: 058/600889, факс: 058/600806; 

e-mail: obshtina@dobrichka.bg 
 

 
 

ОБЯВА 
община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: 
 

„ Корекция на дере и охранаителен канал за защита от наводнения в урбанизираната 
територия на село Сливенци – Іви етап. ” 

 
Описание на обекта на поръчката: „Корекция на дере и охранителен канал за защита от 
наводнения в урбанизираната территория на с.Сливенци, І-ви етап”. Строително-монтажните 
работи включват: 
 Извършване на корекция на 968 метра дере и охранителен канал за защита от 

наводнения на 33 000 м? от урбанизираната территория на с.Сливенци, чрез 
вкопаване, изграждане на диги, изграждане на диги, изграждане на стоманобетонов 
водосток и почистване на дерето от растителност; 

 Укрепване на участък с бетонова настилка; 
 Полагане на бетон, доставяне и монтиране на фундаменти за стоманобетонов 

водосток. 
 

Място и срок за изпълнение на поръчката: 
 

 Мястото за изпълнение на поръчката е село Сливенци, община Добричка, област 
Добрич, Република България. 

 Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече 
от 215 (двеста и петнадесет) календарни дни. 
Срокът на изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора между община 
Добричка и избрания изпълнител на настоящата обществена поръчка. 
Срок на валидност на офертите: 
 

 Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 
от крайния срок за получаване на офертите; 

 Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 
офертите до сключване на договора; 
Съдържание на офертата: 
  
 2.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
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разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност – факс и електронен адрес. Пликът по предходното изречение трябва да съдържа 
три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

 ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” – в него се поставят документите, 
отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 

 ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - в него се поставят 
документите, свързани с изпълнението на поръчката; 

 ПЛИК № 3 „Предлагана цена” – в него се поставя ценовото предложение. 
 
2.2. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци: 
а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 
б) Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2; 
в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от 

значение за поръчката – попълва се Образец № 3; 
г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение 

на поръчката – попълва се Образец № 4; 
 д) Регистрационни документи на участника: 
е) Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от 
участника); 
 ж) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или 
оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 15.1); 

з) Декларации за липсата на обстоятелствата по:  
 чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 и 4 от ЗОП – попълва се Образец № 5; 
 чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – попълва се  Образец № 6; 
 чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се Образец № 7. 

 и) Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС) – 
представя  се заверено копие; 
 к) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:  
 Изискуеми документи и минимални изисквания: 
л). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на 
обществената поръчка 

Изискуеми документи и минимални изисквания: 
 

м) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат 
право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 
 н) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 12; 

о) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 
– попълва се Образец № 13; 
Забележка:  Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 
 п) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 14; 

р) Декларация за оглед на обекта – попълва се Образец № 16; 
с) Декларация за спазването на изискването за минимална цена на труда – попълва се  
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Образец 17. 
            2.3. Съдържание на ПЛИК № 2: 
             а) „Предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 18 с 
приложен към него: 

 Линеен график за изпълнение на поръчката (във формат на участника).  
              б) Проект на договор – не се попълва, само се парафира и подпечатва на всяка 
страница; 

2.3. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” 
o Попълва се Образец № 19 „Ценово предложение” и приложената 

количествено-стойностна сметка към него - попълва се Приложение Б 1;  
o Ценовото предложение се представя заедно с анализи на единичните цени; 
o Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената; 
o Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от 
нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 2.4. Запечатване 
 Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 

запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 
„Документи за подбор”, ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
ПЛИК № 3 „Предлагана цена”.  

 Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, като в долния десен 
ъгъл се изписва: 
 Община Добричка 
             п.к. 9300, гр. Добрич 
             ул. „Независимост” № 20 
 За участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в 
урбанизираната територия на село Сливенци – І-ви етап”. 
Критерий за оценка на офертите 

Икономически най – изгодна оферта 
Условия за получаване на документация за участие – 06.04.2012 г. 
Срок за получаване на офертите за участие – 17.04.2012 г. до 12.00 часа 
Отваряне на офертите: 17.04.2012 г. от 14.00 часа 

 Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, 
която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената 
поръчка в сградата на общината. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите 
участниците се уведомяват писмено; 

 Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители могат да 
присъстват и при отваряне на ценовите оферти, за което ще бъдат изрично поканени. 
 

 


