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П О К А Н А 
за участие в процедура на пряко договаряне 

за възлагане на обществена поръчка 
 
 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

На основание  чл.182, ал.1 във връзка чл. 79, ал.1, т.3, б. «в», предл. 1 от ЗОП и във 
връзка с Решение № 168 / 10.04.2018 г. за откриване на процедура на пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по всички 
проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и 
преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 
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14  по плана на гр. Годеч”, Ви отправяме покана за участие в договарянето, при следните 
условия: 

 
1.Предмет на поръчката:  „Упражняване на авторски надзор по всички проектни части 

при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий 
Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч” 

 Изпълнителят на обществената поръчка упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 
162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа 
съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 
Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на 
изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни 
за останалите участници в строителството, съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ. 

 Срокът  на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка започва да 
тече от датата на подписването му и изтича с издаване на Разрешение за ползване и 
окончателното приемане на услугите, но не по-късно от срока на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Годеч и ДФ „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция . 

Срокът за изпълнение на Услугите е обвързан със срока за изпълнение на строително 
монтажните работи при изпълнение на проект „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий 
Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч”, и започва 
да тече от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със 
подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.). 

 Прогнозната стойност на поръчката е  7929,66 лева без вкл.ДДС; 
 Срок на валидност на офертата: 6 /шест/ месеца от крайната дата за подаване на 

офертата; 
 
2.Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:  
 В изпълнение на възложената му обществена поръчка, изпълнителят следва да 

осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на действащата нормативна 
уредба и на възложителя (съгласно техническите спецификации приложени към поканата), 
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дейности за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителните и 
монтажните работи по изготвения инвестиционен проект във всички отделни негови части, до 
издаване на разрешение за ползване, чрез лицата с професионална компетентност, които ще 
изпълняват предмета на поръчката. 
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности:  
• Посещение на строежа по време на упражняване на авторския надзор;  
• Съдействие на възложителя при реализацията на проекта;  
• Експертни дейности и консултации;  
• Изготвяне и заверка на екзекутивна документация;  
• Участие в приемателна/и комисия/и. 

 

3.Изисквания за лично състояние на участниците. 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: 
1. е осъден с 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 - 353е от Наказателния кодекс; 

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

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 
или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или 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. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно 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; 



  
 
 

 

 

        ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект №23/07/2/0/00256/08.12.2017 г. "Ремонт и преустройство 

на ОДЗ “Юрий Гагарин“ находящо се в УПИ II – за детско заведение, кв.14 по плана на гр. Годеч”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа 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“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 
чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен; 

9. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

12. е опитал да: 
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 
заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. 

 
Забележка: 
a. Основанията по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 по-горе се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  

Съгласно чл.41, ал.1 от ППЗОП когато горните основания се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
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информацията относно изискванията по по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 се попълва в отделен еЕЕДОП 
за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза (при подаване на повече от един 
еЕЕДОП), обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

 
Съгласно чл. 67. ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. Задължението за 
предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е 
стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. Информация свързана с 
попълване и подаване на електронния ЕЕДОП е публикувана     на     интернет    страницата     
на    АОП. 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 
чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 
(еЕЕДОП) – информацията се посочва в съответните раздели на Част ІІІ „Основание за 
изключване“, както следва: 

 За обстоятелствата по т. 1 и 2 (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) в част III, раздел „А“, 
участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления: 

а. участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 
б. корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 
в. измама – по чл. 209 – 213 от НК; 
г. терористични  престъпления  или престъпления,  които  са  свързани  с  терористични 

дейности – по чл. 108а от НК; 
д. изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и по 

чл. 108а, ал. 2 от НК; 
е. детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК. 
В част III, раздел „Г“, участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а – 260 от НК. 
В част III, раздел „В“, поле 1, участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 363е от НК.   
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 1 при 

наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 
 За обстоятелствата по т. 3 (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „Б" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 4 (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 
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еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 5 (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 6 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 7 (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 8 (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 9 (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 10 (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 11 (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 
 За обстоятелствата по т. 12 (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП. 
 
Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 
Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 

58 от ЗОП. 
Уточнение: Участник, за когото са налице основания, посочени в т. 1 – 12, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 
докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви 
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 
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В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Участниците са длъжни да предоставят доказателства за предприетите мерки, които 
гарантират неговата надеждност, с подаване на офертата за участие в настоящата процедура!!! 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на някое от обстоятелствата по т. 1 - 12 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са 
приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 
4 от същия закон.  

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, при подаване на оферта, 
участникът декларира липсата на обстоятелството чрез представяне на еЕЕДОП в съответствие 
с чл. 67 от ЗОП (информацията относно горепосоченото обстоятелство се попълва в Част 
III, Раздел Г на еЕЕДОП). 

Освен на посочените по-горе основания, възложителят отстранява от процедурата: 
а) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 
б) участници, които са свързани лица (информацията относно горепосоченото 

обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП). 
 
4.Критерий за възлагане на поръчката: Провеждането на процедурата „пряко 

договаряне“ изключва оценка на офертите, поради което определянето на критерий за 
възлагане и на показатели за оценка не е приложимо. Нещо повече, възлагането авторски 
надзор на лица, различни от проектантите, в резултат на конкурентен подбор, би довело до 
нарушаване на авторски права по чл. 3, ал. 1, т. 8, ал. 3, чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от ЗАПСП и до 
неизпълнение на задълженията по чл.162 от ЗУТ. 

 
5.Място и дата за провеждане на преговорите: договарянето  ще се проведе  в  

сградата на Общинска администрация - Годеч, пл.”Свобода”№1, ет. 2,  на 24.04.2018 г. от 11.00  
часа. 
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Моля, да представите до определените дата и час  в деловодството на общинска 

администрация – град Годеч,  оферта за участие в процедурата на пряко договаряне , която да 
съдържа: 

 В обща непрозрачна опаковка, върху която се посочват – наименованието на 
участника, , адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес,  
се поставят: 
- Опис на съдържанието;  
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя; 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” 
от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 
При спазване на изискванията на чл. 39 от ЗОП и реда по чл. 49 и 50 от ППЗОП възложителите 
имат право да организират процеса на възлагане на обществени поръчки с използване на 
електронни средства за комуникация. Извън тези случаи един от възможните начини за 
предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на 
подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който 
се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга 
възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 
подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви 
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се 
препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.  
Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето 
му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 
Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 
намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 и методическото указание на 
АОП.    
- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
- Техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;  

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на 
възложителя  /свободен текст/; 
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в)  декларация по чл. 39, ал. 3, б. „в“ от ППЗОП;  
г ) декларация за срока на валидност на офертата;  
д ) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  
- Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП (ако е приложимо);  
- Отделен запечатен, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който 
следва да съдържа: 
 - Ценово предложение – (по образец), в което участникът в договарянето е 
предложил цена в лева , за изпълнение на услугата;. 
Забележка: Образците на изброените документи могат да бъдат изтеглени на адрес - 
http://www.godech.bg/profil-na-kupuvacha 
  
 6.Сключване на договор 
 Преди подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС, която 
служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора; 

 Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 
строителството“ по чл. 171 от ЗУТ. 

 Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението; 
 
 
Приложение: 

1. Технически спецификации 
 
 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ , 
 
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 


