
ММННООГГООППРРООФФИИЛЛННАА  ББООЛЛННИИЦЦАА  ЗЗАА  ААККТТИИВВННОО  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  

““ДД--рр  ААТТААННААСС  ДДААФФООВВССККИИ””  ААДД  ггрр..ККЪЪРРДДЖЖААЛЛИИ  

                             www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул.”Беломорски” № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-82-95; Изп.директор: 6-83-83, hospital_kj@abv.bg 

 

Multi-Profile Hospital for Active Treatment 

“                                                                                                                                                             Dr. Atanas Dafovski” AD 

53, Belomorski Blvd, Kardzhali, BULGARIA 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

"Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД гр. Кърджали"  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ННаассттоояящщааттаа  ддооккууммееннттаацциияя  ее  ооддооббррееннаа  ссъъсс  ЗЗааппооввеедд  №№339911  оотт  1100..0066..22002200гг..    ннаа  

ИИззппъъллннииттееллнниияя  ддииррееккттоорр  ннаа    МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали  

 

 



 

2 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Обект, предмет и описание на поръчката. 

 Обект на поръчката: е строителство по чл.20, ал.3,т.1 от ЗОП. 

Предмет на поръчката:"Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация 

в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали". 

Описание на поръчката: Обществената поръчка включва изпълнение на 

реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски” АД гр.Кърджали. 

Сградната канализация  ще се изпълнява от PVC тръби и фасонни части. 

Вертикалните канализационни клонове, както и новопроектираната 

разпределителна хоризонтална канализационна мрежа следва да се изпълни от 

дебелостенни PVC SN8 тръби и фасонни части.  

Вертикалните канализационни клонове да не се замонолитват към етажните 

плочи. Укрепването им да се изпълни със скоби през 2,0 м, като скобите се 

поставят непосредствено под муфите. При преминаване на хоризонталните 

канализационни клонове през стени да се изпълнят отвори, осигуряващи 15 см 

светло разстояние от темето на тръбата. След полагането на тръбата отворът да 

се запълни с пенополиуретан. 

При канализационните тръби в земята полагането се осъществява от точката на 

заустване нагоре.  

Предварително дъното на изкопа следва да се подравни и да се насипе пясъчна 

възглавница с височина 10 см.  

След монтирането на хоризонталната канализационна инсталация същата следва 

да се засипе с пясък до 30 см над темето на тръбата.  

Засипването на останалата част от изкопа се осъществява с баластра, която се 

уплътнява на пластове от по 20 см до γ= 1,65 t/m3.  

При монтажа на тръбите стриктно да се спазват указанията на фирмата 

производител.  

Канализационната инсталация се почиства и промива след пълното й 

изграждане. Хоризонталната канализационна инсталация се изпитва на 

херметичност преди нейното засипване, клоновете се оставят напълнени с вода в 

продължение на 24 h, като не се допуска изтичане на вода от съединенията. За 

проведените хидравлични изпитвания се съставят протоколи, съгласно 

изискванията на НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.  

При приемането на сградната канализационна инсталация се проверяват:  

 съответствието на изградената канализационна инсталация с одобрения 

инвестиционен проект; 

 наклоните на тръбите, надеждността на укрепването, на съоръженията и 

връзките и работата на инсталацията и санитарните прибори;  

 документи за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със 

съществените изисквания към тях.  

 

Приемателно-предавателната документация съдържа най-малко:  

  актовете за скрити работи;  

  протоколите от изпитванията за херметичност;  

  одобрения инвестиционен проект или заверената екзекутивна документация на 

канализационната инсталация и на външната площадкова канализационна 

мрежа;  
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  документи за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със 

съществените изисквания към тях;  

  указания за техническата експлоатация.  

 

Изисквания при изпълнение на канализационна инсталация:  

 При полагането на муфени тръби, муфите (уширенията) трябва да бъдат 

обърнати срещу течението на водата.  

 Не се допуска свързването на канализационните тръби в стени и плочи.  

 През време на монтажа откритите краища на канализационните тръбопроводи се 

закриват с дървени или металически запушалки, за да се избегне затлачването 

им. Не се допуска употребяването за тази цел на парцали или кълчища. 

 Не се допуска използуването на канализацията за строителни или битови нужди 

по време на строителството. 

 Когато водосточните тръби са разположени вътре в сградите, на долния им край 

се оставят ревизионни отвори.  

 Тръбопроводите на битовата канализация в нулев цикъл се полагат с наклон 

1.5%.  

 

Обекта е трета категория: съгласно чл.137,ал.1,т.3, „б“ от ЗУТ, чл.6, ал.3, т.4 от 

Наредба 01 от 30 юли 2003г. За номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. 

Строителните и монтажните работи са описани в приложената количествена 

сметка в раздел "Техническа спецификация" в документацията. 

 

1.4. Прогнозна стойност на поръчката: 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер до 49 500,00 

(четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) лева без вкл. ДДС. Посочената 

прогнозна стойност е максималния финансов ресурс на Възложителя по 

обществената поръчка, включващ и 10% непредвидени разходи. 

Участник, който в ценовото си предложение е предложил по - висока обща цена 

за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие в обществената 

поръчка. 

 

1.5. Срок за изпълнение на поръчката:  до 90 (деведесет) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договор за изпълнение.  

1.6. Място за изпълнение на поръчката: сутерен на кота -3,00 в МБАЛ "Д-р 

Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали, бул. "Беломорски " №53. 

 

1.7. Срок на валидност на офертата: Валидност на офертата 92 /деведесет и 

два/ дена включително от крайния срок за получаване на офертите. 

 

1.8. Подаване на оферти 

Офертата, поставена в запечатана непрозрачна опаковка с посочен предмет на 

поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен 

адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. "Беломорски" № 53 в указания в обявата 

срок и час. 
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Отварянето на получените оферти ще се извърши на публично заседание, което 

ще се проведе на 01.07.2020г. от 12,00 часа в залата на етаж V в сградата на 

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали. 

По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват 

участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, 

съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

1.9. Съдържание на офертата: 

 Опис на представените документи - образец №1; 

 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – образец №2;   

 Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3; 

 Ценово предложение - образец №4; 

 Протокол за оглед – образец №6. 

 

1.10. Разглеждане на получените оферти: Разглеждането на получените 

оферти се извършва съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и  Вътрешните 

правила за управление на цикъла на обществени поръчки в МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД гр.Кърджали. 

 

1.11. Обособени позиции и варианти:  
Поръчката не е разделена на обособени позиции. 

Не се допускат варианти в офертите. 

 

1.12. Схема на плащане  

За изпълнение на обществената поръчка  възложителят   заплаща на изпълнителя 

договорената цена по следната схема на плащанията: 

Авансово плащане за изпълнение на поръчката 

Възложителят превежда на Изпълнителя авансово: 

- 40 % от цената за изпълнение на поръчката в лева с  вкл. ДДС в срок до 10 

(десет) дни от датата на подписване на договора при представяне на проформа-фактура 

и безусловна и неотменима банкова гаранция, или паричен превод, или застраховка за 

еквивалентна сума на авансово плащане, издадена в полза на МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски” АД гр.Кърджали и срок на валидност минимум 3/три/ месеца след 

сключване на договора. 

Гаранцията за авансово плащане се освобождава до 30-дневен срок след 

изпълнение на строително-ремонтните дейности и след представяне на следните 

документи: 

 констативен протокол, за установяване годността за ползване на 

изпълнените строително-ремонтни работи, подписан от определените 

представители на Възложителя и Изпълнителя; 

 оригинална фактура, представена от Изпълнителя; 

 документи, сертификати, декларации, протоколи за изпитания на 

вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за 
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извършване и приемане на строително-монтажните работи, в 

съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г. 

 

 Междинно плащане за изпълнение на поръчката: 

Възложителят превежда на Изпълнителя междинно: 

- 40 % от цената за изпълнение на поръчката с вкл. ДДС при изпълнение на 

всички дейности до полагането на бетоновата настилка в срок до 10 (десет) дни след 

представяне на  следните подписани документи кумулативно: 

 актовете за скрити работи;  

  протоколите от изпитванията за херметичност;  

 одобрения инвестиционен проект или заверената екзекутивна документация на 

канализационната инсталация и на външната площадкова канализационна 

мрежа;  

 документи за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със 

съществените изисквания към тях, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-

02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България; 

 указания за техническата експлоатация. 

 оригинална фактура, представена от Изпълнителя; 
 

 Окончателното плащане за изпълнение на поръчката: 

Възложителят превежда на Изпълнителя окончателно:  

- 20 % от цената за изпълнение на поръчката в лева с вкл.ДДС в срок до 30 

(тридисет) дни след представяне на следните подписани документи кумулативно: 

   протокол за приемане на извършените СМР, подписан от определените 

представители на Възложителя и Изпълнителя; 

 оригинална фактура, представена от Изпълнителя; 

 документи за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със 

съществените изисквания към тях, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 

РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; 

 указания за техническата експлоатация. 

 

 

ІІ.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

2.1.Количествена сметка на СМР за реконструкция на вътрешна 

хоризонтална канализация в  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД  гр. Кърджали" 

 
 

№ Наименование на СМР мярка к-во 

1 Доставка и монтаж на PVC тръба ф 200 с фасонни части, SN 8 м 50 

2 Доставка и монтаж  на PVC тръба ф 160 с фасонни части,  SN 8 м 50 

3 Доставка и монтаж на PVC тръба ф 110 с фасонни части,  SN 8 м 120 

4 Доставка и монтаж на PVC тръба ф 50 с фасонни части м 60 

5 Изрязване  на бетонова настилка м 240 

6 Къртене на бетон , 120м дължина, 1м ширина и 15см дълбочина м3 18 

7 Изкоп земни почви ръчно, 120м дължина, 1м ширина,до 2м м3 180 
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дълбочина  

8 Извозване на земни маси ,ръчно до 200м и натоварване на самосвал 
м3 40 

9 Подложки и засипване на изкопи с пясък  м3 40 

10 Засипване и уплътняване земни почви ръчно с ръчна трамбовка  м3 100 

11 Възстановяване на бетонова настилка м2 120 

12 Направа на ревизионни шахти  с бетонови капаци и дълбочина от 

0,5 м. до 2,2 м. бр 15 

 Монтаж на временна канализация     

13 Доставка и монтаж на PVC тръба ф 160 с фасонни части м. 100 

14 Доставка и монтаж на PVC тръба ф 110 с фасонни части м. 120 

15 Доставка и монтаж на крепежни елементи бр. 120 

 

2.2. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и 

монтажни работи 

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е необходимо да 

отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, 

правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. 

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата 

техническа спецификация или възникне необходимост от извършване на непредвидени 

строително – монтажни работи, Изпълнителят задължително уведомява писмено 

Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. 

Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол от Изпълнителя, 

който се проверява от определените представители на Възложителя. 

При констатирани грешки и несъответствия в представения на Възложителя, 

същият следва да бъде върнат за корекции. 

Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени видове и 

количества строително–монтажни работи. 

Окончателното приемане на извършените СМР се осъществява със съставяне на 

констативен протокол за установяване годността за ползване на изпълнените 

строително–монтажни  работи, подписан от  представители на Възложителя и на 

Изпълнителя. 

 

2.3. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни 

работи 

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените 

количествено–стойностни  сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно 

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. 

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно 

изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително–монтажните 

работи и с качество, съответстващо на БДС. 

Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на 

обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности. 

Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и 

изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти, оборудване, 

помощни средства и материали, са задължение на Изпълнителя. 
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2.4. Изисквания към техническите характеристики на влаганите в 

реконструкцията строителни материали. Изисквания за качество – нормативи, 

стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят. 

Всички строителни материали и продукти, които се доставят и влагат при 

изпълнението на СМР, трябва да са придружени със съответните документи, съгласно 

изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България. 

Доставката на материалите, оборудването и помощните средства, необходими за 

изпълнение на строително–монтажните работи е задължение на Изпълнителя и се 

извършва след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.  

Възложителят или всяко лице, определено от него, има право да посещава по 

всяко време обекта, местата за доставка на материалите, ползвани от Изпълнителя, 

който се задължава да определи свой представител с цел осигуряване на достъп. 

 

2.5.Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия 

на труд. 

При изпълнение на строителните и монтажни работи в района на МБАЛ "Д-р 

Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия 

в рамките само на работната площадка. 

 По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва 

изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 

по всички други действащи нормативни актове и стандарти, относно безопасността и 

хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и 

експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността 

на всички лица, които се намират на строителната площадка.  

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната 

площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички 

невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и 

други отпадъци за сметка на Изпълнителя. 

 

2.6. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството. 

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да 

отговаря на изискванията, установени с НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани 

действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството 

на Република България. 

Участниците в строителния процес от страна на Изпълнителя са задължени да 

спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за 

осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството. 

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. Лично състояние на участниците 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на информацията в образец №2. 



 

8 

3.1.1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от 

ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП – информацията се посочва в 

Част II Основания за отстраняване от образец №2. 

3.1.2. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство: 
за когото са налице обстоятелствата по 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 когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 

участници, които са свързани лица. 

участници, които подлежат на отстраняване на осн. 69 от Закона за   

противодействие на корупцията и за отнемана на незаконно 

придобитото имущество; 

В случай че изброените в настоящата точка национални основания за 

отстраняване не са налице по отношение на даден участник - информацията се 

посочва в Част II Основания за отстраняване, Специфични национални 

основания за отстраняване от образец №2 се посочва отговор „НЕ“. В случай, 

че е налице основание за отстраняване от изброените по-горе, съответният 

участник посочва отговор „ДА“ и попълва информацията за приложимото 

специфично основание за изключване и предприетите мерки.  

 

3.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на 

строителя /ЦПРС/ към Камарата на строителите в България за изпълнение на 

строежи от I  /първа/ група,  съгласно чл.5, ал.1, т.1 и чл.6 от Правилника за реда  

за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя / 

ПРВВЦПРС/, трета категория строежи, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС или 

съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство – информацията се посочва в Част 

III Критерии за подбор, Раздел А Годност, т.2 от образец №2. 

 

3.2. Икономическо и финансово състояние 

Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална 

отговорност", с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или 

еквивалентен документ / за чуждестранните лица/ - информацията се посочва в 

Част III Критерии за подбор, Раздел Б Икономическо и финансово състояние, 

т.3 от образец №2.             
 

3. 3. Технически и професионални способности 
 Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности с предмет и обем, 

сходен или идентичен с предмета на поръчката, като в петгодишен предходен 

период, считано от крайния срок за подаване на офертите назад, трябва да има 

изпълнени минимум 2 /две/ дейности  по строителство еднакво или сходно с 

предмета на обществената поръчка най - малко на два обекта. 

Под „сходен предмет“ следва да се разбира изграждане, и/или реконструкция 

сградни водопроводни и канализационни инсталации на административни, 

обществени или други сгради, в които са извършени дейности или част от 

извършените дейности, които отговарят на тези, описани в количествената 

сметка към документацията -  информацията се посочва в Част III Критерии за 
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подбор, Раздел В Технически и професионални способности, т.1а от образец 

№2.     

 Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: 

o Строителен техник – 1бр. – да има минимум 2  /две/ години 

професионален стаж/опит.  

o Координатор по безопасност и здраве - 1 бр. – да има минимум 2 /две/ 

години професионален стаж/опит. 

o Контрольор по качество в строителството – 1бр. – да има минимум 2 /две/ 

години професионален стаж/опит -  информацията се посочва в Част III 

Критерии за подбор, Раздел В Технически и професионални способности, 

т.2 от образец №2.     
Доказването на критериите за лично състояние и за подбор се доказват при 

условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 

3.4. Оглед на обекта 

С цел запознаване с условията, при които ще се осъществява предмета на 

поръчката, възложителят организира оглед на обекта за всички заинтересовани 

лица. По време на огледа лицата могат да задават въпроси, произтичащи от 

огледа, но няма да се дават допълнителна информация и разяснения, водещи до 

промяна в техническата спецификация по поръчката. Участниците нямат право 

под формата на въпроси или по друг начин да искат такава информация от 

придружаващото/щите ги лица, осигурено/и от възложителя. 

Огледът се осъществява в периода от датата на обявата до 3 (три) дни преди 

изтичането на срока за получаване на оферти, посочен в Обявата. Огледът се 

осъществява след предварителна заявка подадена по телефона и след 

съгласуване на датата и часа представителеля на възложителя: 

 

инж. Райчо Георгиев – началник стопански дейности в МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски” АД, на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53, тел. за 

връзка: 0884 152816 

 

За осигуряването на достъп до обекта, следва да бъдат представени следните 

документи: 

- документ за самоличност; 

- пълномощно, в случай, че извършващото огледа лице не е законен 

представител на участника; 

След извършване на огледа се подписва двустранен протокол - по образец. 

Оферта на участник, който не е извършил оглед на обекта ще бъде отстранявана 

от участие на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП. 

Всички разходи на участниците, свързани с посещението и огледа на обекта 

(включително неговите служители и/или консултанти) са за тяхна сметка. 

 

 

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта 

при критерий „най-ниска цена“. Избраният критерий за възлагане се прилага само 

по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване 

от участие в обществената поръчка и отговарят на обявените от Възложителя 

критерии за подбор. 
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ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 Преди сключване на договора, Възложителя изисква от участника, определен за 

изпълнител да: 

 изпълни задължението си по чл.112, ал.1 от ЗОП като представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

както следва: 

  а) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП  - свидетелство/а за 

съдимост; 

           б) заверено копие на валидна полица за застраховка "Професионална 

отговорност"; 

  в) списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както 

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 

  д) списък на лицата, които ще отговарят  за изпълнение на поръчката 

придружен с заверени копия на дипломи за завършено образование, 

трудови/граждански договори и документи за професионален опит; 

Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. 

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 3 (три) % от стойността на 

договора за обществена поръчка без вкл. ДДС.  

Съгласно чл. 111, ал. 5  от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

Гаранцията по т. „б“ или т.“в“ може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице - гарант.  

 Оределеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  
 


