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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 10 от 10.10.2019 

  

Възложител: Община Балчик 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00479 
Адрес: гр. Балчик, пл. 21 септември № 6 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Димитър Димитров 
Телефон: [0579 71053……] 
E-mail: m.dimitrov@balcik.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[Х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на строително –монтажни работи за реализиране 
на строеж: „Изпълнение на СМР за обект „Парк „Балик“, УПИ I, кв. 157 гр. Балчик“ 
  
Кратко описание: [За обекта е изготвена техническа спецификация , технически проект и 
издадено Разрешение за строеж, и участниците следва да изпълнят строително-монтажните 
работи съгласно предвиденото в тях.  
Обектът е IV категория, съгласно чл. 8 ал. 4, от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата 
на видовете строежи. 
Разработени са следните проекти: 
За обекта има издадено разрешение за строеж на одобрен технически инвестиционен проект. 
Същите са неразделна част от настоящата документация за възлагане на настоящата обществена 
поръчка и са предоставени на разположение в сградата на Община Балчик за преглед от 
заинтересованите лица. 
 
Парк „Балик” в кв.157, УПИ I по плана на град Балчик е предвидено да се изгради в отредения за 
тази цел терен, разположен на юг от ж.к. "Балик”. Той е с площ около 9600 кв.м. и с характерна 
форма - значителна дължина-около 160м с ширина варираща от 14 до 32 м. Паркът по дългата си 
ос тангира на археологическите находки от крепостта Карвуна”, а на запад от него се развива 
територията на новия спортен комплекс. Тези факти са предпоставка за по-пълноценно 
третиране на тази градската територия. 
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Основната задача на проекта е свързана с разработването на естетична и безопасна рекреативна 
среда с обособени функционални зони, подходяща за пешеходна комуникация, отдих, 
обществени и културни изяви, детски игри и занимания. В него се оформят няколко зони, с 
рекреационна насоченост. 
Предвидената декоративна растителност допринася за обемно пространственото оформление на 
спортния парк. Общото художествено въздействие на пространствата зависи изключително от 
нея. Растителният скелет е от различни видове иглолистни и широколистни дървета, създаващи 
един естествен декор на средата за отдих. Аранжирането и подборът на видовия състав на 
растителността са замислени като компактни групи от подходящи широколистни и иглолистни 
дървесни видове. От храстовите видове са подбрани цъфтящи и листно-декоративни с богата 
листна маса и колорит. В зелените площи,  тангиращи  на  уличните паркинги  са  предвидени 
алейни дървета/липи/, които се засаждат при шест метра отстояние. От храстовите видове са 
подбрани цъфтящи и листно - декоративни с богата листна маса и колорит. В много части на 
парка е предвидено засаждането на цветни петна от сезонни цветя. 
Алейната мрежа е съобразена с формата на парка - осигурена е основна ос от единия до другия 
край на парка. На характерни места са предвидени напречни алеи, които осигуряват както 
достъпа до парка на посетители от прилежащия жилищен комплекс и бъдещия спортен 
комплекс, разположен западно от парка, така и до археологическата зона, тангираща от изток на 
парка. 
В проекта се предвижда да се проектира алейно осветление и захранващи линии с прилежащи 
разпределителни табла и заземителна инсталация. 
 
  
Място на извършване: [УПИ I, кв. 157,  гр. Балчик] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  244 419,36 ( двеста четиридесет и 
четири хиляди четиристотин и деветнадесет лв. и 36 ст. ) без вкл. ДДС. 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява 
от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 
обстоятелства:  
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 ЗОП;  
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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;  
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.  
Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1. се попълват 
в относимите образци, които Възложителят е приложил, както следва:  
2. Основанията по т.1, 2. и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  
3. Основанията по т.3. не се прилагат, когато:  
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 
на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.  
Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 се 
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 1. На основание чл.60 от ЗОП 
участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а 
чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в 
която са установени, което им позволява да изпълняват строителството на обекти четвърта 
категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя.  Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и 
онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще 
изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за 
изпълнение на съответната група и категория строеж. 
Документи за доказване на годността /правоспособността/ за упражняване на 
професионална дейност: 
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да 
изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на 
обекти минимум от четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата 
на строителите. 
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и 
подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за 
обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да 
представят копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което 
им позволява да изпълняват строителството. 
  
Икономическо и финансово състояние: 1. Участникът да притежава валидна /действаща/ 
застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална 
отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 
от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството. 
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България 
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застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 
от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / 
регистриран участника. 
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно 
юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се 
представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за 
подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството. 
Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя 
касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е 
ЮЛ, няма да извършва строителство, то тогава по силата на текста на законовата норма той не 
може да застрахова отговорносттаси на основание на специална клауза, която като императивна, 
не подлежи на разширително тълкуване и приложение. 
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние: 
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко 
време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ 
„Професионална отговорност”. Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-
изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението 
на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на 
договора да представят копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална 
отговорност”. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, 
които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, 
установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност 
следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 
законодателството на държавата, където е установен/регистриран. 
  
Технически и професионални способности: Възложителят определя критерии, въз основа на 
които да установи, че участниците разполагат с необходимите човешки ресурси, при спазване на 
подходящ стандарт за качество. Възложителят изисква от участниците: 
I. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за 
изпълнение на поръчката: 
1.Технически ръководител на обекта: Технически правоспособно лице, получило диплома от 
акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", 
или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 
квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа 
правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, 
установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния 
ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен 
инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява 
изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ; 
2. Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, 
притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  
3. Експерт по контрол на качеството –да притежава валидно удостоверение/сертификат, 
удостоверяващ завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството или 
еквивалентен документ за чуждестранните лица. 
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от 
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не 
може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). При използването на експерти – 
чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна 
степен, професионална квалификация и специалност, съгласно законодателството на държавата, 
в която са установени. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и 
реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в 
трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С 
Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи национален план за 
действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки, съгласно чл. 59 
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„Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. Под 
„еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно 
заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. 
за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от 
чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции в екипа. 
II. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 
9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент. 
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната 
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 
друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и 
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е 
имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 
по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 
III. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно 
стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или 
еквивалент. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 
съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от 
Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят 
приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната 
среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги 
получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва 
да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. За доказване 
на техническите и професионалните способности на участниците се 
представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените 
изисквания: 
1. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да 
изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 
и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и 
документи, които доказват професионална компетентност на лицата. 
Определеният за изпълнител следва в срок не по-късно от датата на сключване 
на договора да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които 
доказват професионална компетентност на лицата. Чуждестранните участници представят 
еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в 
която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато 
документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато 
клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 
представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус 
или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Ако 
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” и документите, 
които доказват професионалната компетентност на лицата, се попълва и представят само от 
онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения 
критерий за подбор. 
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2. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да 
изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена 
система на управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 
еквивалентен с обхват в областта на строителството или еквивалент. 
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена 
система на управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 
еквивалентен с обхват в областта на строителството или еквивалент. Чуждестранните участници 
представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. 
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените 
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е 
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. 
3. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да 
изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в декларацията, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена 
система на управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или 
еквивалентен с обхват в областта на строителството. Избраният изпълнител представя копие на 
валиден Сертификат за въведена система на управление на околната среда, съгласно стандарт EN 
ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват в областта на строителството. Чуждестранните 
участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. 
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените 
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е 
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. Възложителят може да не приеме представено доказателство 
за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, 
който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участниците могат за конкретната поръчка 
да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 
отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и 
професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална 
компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на 
капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от 
поръчката, за която е необходим този капацитет. 
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 
от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 
ако то не отговаря на някое от условията по чл.65, ал.4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства 
преди сключване на договора за обществена поръчка. Когато участник в процедурата е 
обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на 
критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – ал.4 
от ЗОП. 
Всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника, представя отделни документи, с 
които се доказва липсата на основания за отстраняване и съответствието на третото лице с 
критериите за подбор, съобразно капацитета/ресурсите, който то ще предостави на участника за 
целите на изпълнението на настоящата обществена поръчка. Участниците посочват в офертата 
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват 
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такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. 
Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. 
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по 
чл.66, ал.2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 
обществена поръчка. 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.66, ал. 5 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. 
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 
отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за 
тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на 
искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят 
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. Замяна или 
включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се 
допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява. 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на 
договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на 
условията по чл.66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване. Всеки 
подизпълнител представя отделни документи, с които се доказва липсата на основания за 
отстраняване и съответствието на подизпълнителя с критериите за подбор, съобразно вида и дела 
от поръчката, който ще изпълняват. 
  

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

 
Критерий за възлагане: 
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [Х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
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[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [Фп – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)]                                 
Тежест: [70 точки] 
 
Име: [Гп – Гаранционен срок]                                           Тежест: [30 точки] 
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [21.10.2019]                      Час: (чч:мм) [16:00 часа] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [21.04.2020]                      Час: (чч:мм) [16:00 часа] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 22.10.2019 в 10:00 часа 
  
Място на отваряне на офертите: [Сградата на община Балчик, заседателна зала.] 
  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [Х] Да [] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: „Изграждане на парк в гр. Балчик“, мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Балчик – Генерал Тошево. 
  
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
  
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [10.10.2019] 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Добрев Ангелов] 
Длъжност: [Кмет] 

 


