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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

 

ЗА  УЧАСТИЕ  В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА  

 
 

„Избор на изпълнител за извършване на оценка за 

съответствие по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ /оценка за 

съответствие по част „енергийна ефективност, 

икономия на енергия и топлосъхранение“/ на 

инвестиционните проекти“, 

във връзка с изпълнение на дейности по проект "Пловдив 2014 - 2020 г. 

- интелигентен, устойчив, желан европейски град", финансиран по 

Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР),схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за 

следващия програмен период", договор № BG161PO001/5-02/2012/009 

 
  

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Община Пловдив 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

                                                                НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА                                                                                                                                          

 

 

 
1. Публична покана за участие в процедурата 

2. Изисквания за изпълнение на поръчката 

3. Изисквания за представяне на оферта 

4. Оферта за участие – образец 

5. Ценова оферта – образец 

 

                                                           

  Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената 

поръчка, са съгласно Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки. При 

изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. Всеки участник има право да представи само 

една оферта, да я оттегли, промени или допълни до изтичане на срока за подаване 

на офертите.  
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 

Изпълнението предмета на поръчката изисква извършване на оценка за съответствие 

на инвестиционните проекти по по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ /оценка за съответствие по 

част „енергийна ефективност, икономия на енергия и топлосъхранение“/ на 

инвестиционните проекти“, във връзка с изпълнение на дейности по проект "Пловдив 

2014 - 2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град", финансиран по 

Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР),схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", договор 

№ BG161PO001/5-02/2012/009. 

 

 Уточнение: Въз основа на отделна процедура/-и за обществена поръчка 

предстои избор на изпълнител/-и за изготвяне на работни инвестиционни проекти за 

следните обекти: 

ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА : 

1. Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и 

реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ 

„Перуника”, ул.„Марагидик“ № 97 А, в кв. 501 по плана на Първа градска част - 

юг, гр.Пловдив;  

2. Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на СОУ „Любен Каравелов” - сграда 2, ул. „Марагидик” №37, УПИ 

I - училище, кв. 501 по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив; 

3. Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на ЦДГ „Снежанка”, ул.„Тополница“ № 3 в УПИ IX - детска 

градина, кв. 429 по плана на Първа градска част - север, гр.Пловдив;  
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4. Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на ДЯ „Детски смях”, ул.„Весела” № 30 , УПИ I - детска ясла, кв. 

441 по плана на Първа градска част - север, гр.Пловдив; 

5. Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото 

дворно място на СОУ „Любен Каравелов” - сграда 1, ул. „Лютиче” №2 , УПИ I - 

училище, кв. 445 по плана на Първа градска част - север, гр.Пловдив; 

6. Изграждане на нова детска градина на ул.„Богомил“, УПИ ІV - 9 за обществено 

обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв.10 по плана на Гладно 

поле, гр.Пловдив; 
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НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНА ОЦЕНКА НА РАБОТНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО СМ. НА ЧЛ.169, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗУТ ЗА 

СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: 

 

1. Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и 

реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ 
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гр.Пловдив;  

2. Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото 
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дворно място на ДЯ „Детски смях”, ул.„Весела” № 30 , УПИ I - детска ясла, кв. 441 

по плана на Първа градска част - север, гр.Пловдив; 

5. Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото 
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обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв.10 по плана на Гладно 

поле, гр.Пловдив. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
 

 

1. Прогнозна стойност за изпълнение  - до 1800,00 лв. /хиляда и осемстотин лева/ без 

ДДС, съответно до 2160,00 лв. /две хиляди сто и шестдесет лева/ с вкл. ДДС; 

2. Срок за изпълнение на поръчката - най-късно до 7 (седем) календарни дни (за всеки 

от проектите поотделно) след получаване от възложителя на инвестиционните 

проекти, които подлежат на оценка.  

3. Участниците да бъдат правоспособни лица по см. на чл.142, ал.11 във вр. с 

169,ал.1,т.6 от ЗУТ, за което следва да представят съответното удостоверение (лиценз); 

4. Представеното удостоверение (лиценз) да бъде валидно най-малко до 31.01.2015 г.; 

5. Участниците да разполагат с екип от правоспособни специалисти на територията на 

гр. Пловдив; 

6. Участниците да разполагат с работно място (помещение/-я) на територията на гр. 

Пловдив. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя критерий за оценка на постъпилите 

предложения -  „най-ниска цена“. 

 
  

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ : 

            
 Предложението /офертата/ се представя в запечатан непрозрачен плик от 

участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и 

предметът на поръчката.  
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При приемане в деловодството предложенията се приемат от служител на 

Община Пловдив, който поставя входящ номер. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за получаване 

или в запечатан или скъсан плик. 

Представените в процедурата документи не подлежат на връщане. 

 

 

ОФЕРТАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖА:  

 

1. удостоверение за актуално състояние или ЕИК – за българско ЮЛ, документ за 

регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а 

ако е ФЛ – копие на документ за самоличност; 

2. документ за регистрация по ДДС, а ако не е регистриран – декларация за липса 

на регистрация по ДДС; 

3. декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако участникът 

предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи вида на работите, които 

ще извършват, и дела на тяхното участие. В случай, че се предвижда участие на 

подизпълнители, се представя и декларация за съгласие за участие от 

подизпълнителя/-ите. 

4. при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в 

който задължително се посочва представляващият обединението; 

5. техническо предложение за изпълнение на поръчката – свободен текст; 

6. списък на персонала, предложен за изпълнение на поръчката, придружен с 

копия от професионални автобиографии и др. относими документи, 

удостоверяващи по безспорен начин, че същите притежават нужната 

професионална подготовка, квалификация и опит; 

7. ценова оферта – по образец – представя се в отделен запечатан непрозрачен 

плик. 
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Участниците следва да представят списък на персонала, предложен за изпълнение 

на обществената поръчка, придружен с придружен с копия от професионални 

автобиографии и др. относими документи, удостоверяващи по безспорен начин, че 

същите притежават нужната професионална подготовка, квалификация и опит. 

Участниците е необходимо да представят техническо предложение за изпълнение 

на поръчката, съдържащо описание (свободен текст) на начина, по който участникът 

ще изпълни поръчката.  

 

При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя 

документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липса на обстоятелствата по 

чл.47,ал.5 от ЗОП.  

 Определеният за изпълнител участник преди подписване на договора следва да 

представи банковата си сметка за вписването й в договора. 

Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в 

оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и 

подпис на лицето, представляващо участника. 

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или 

упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено 

пълномощно за изпълнение на такива функции. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по точки 1 се представят за всяко лице, включено в обединението. Представя 

се копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф „вярно с 

оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и печат. 

Срок на валидност на офертата – най-малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано 

от крайния срок за представяне на оферти. 
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образец 

  

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

  

 

 

ДО: …………………………………………………………………………………. 

 /наименование и адрес на възложителя/ 

 

ОТ: …………………………………………………………………………………. 

 /наименование на участника/ 

 

 

с адрес: гр. ……………………………, ул. ………………………………. № …………………, 

тел. ………………    , факс ……………      ; ЕИК ………………………………………….… 

  

 

                

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка за 

съответствие по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ /оценка за съответствие по част 

„енергийна ефективност, икономия на енергия и топлосъхранение“/ на 

инвестиционните проекти“, във връзка с изпълнение на дейности по проект 

"Пловдив 2014 - 2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град", 

финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР),схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия 

програмен период", договор № BG161PO001/5-02/2012/009. 

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния 

срок за представяне на оферти.  
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Запознати сме и приемаме условията на Възложителя за изпълнение предмета на 

поръчката. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в 

законоустановения срок. 

 

 

Дата: …………….. г.                                     Подпис и печат:  …………..…………………. 

                                                                          ………………………………………………… 

                                                                                                        /име и фамилия/ 

                                                                          …………………………………………………. 

                                                                           /длъжност на представляващия участника/ 
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образец 

 

 

Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А 
 

 

 

ДО: ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПЛ. „СТ. СТАМБОЛОВ” № 1, 

 /наименование и адрес на възложителя/ 

 

 

ОТ: …………………………………………………………………………………. 

 /наименование на участника/  
с адрес: гр. …………………......................................…, ул. …………………....... № ………,  

тел. ……………, факс ………………… ; ЕИК ………………………………………….……  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 

С настоящото Ви представяме нашата Ценова оферта за участие в обявената от 

Вас процедура за обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за 

извършване на оценка за съответствие по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ /оценка за 

съответствие по част „енергийна ефективност, икономия на енергия и 

топлосъхранение“/ на инвестиционните проекти“, във връзка с изпълнение на 

дейности по проект "Пловдив 2014 - 2020 г. - интелигентен, устойчив, желан 

европейски град", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 

(ОПРР),схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В 

подкрепа за следващия програмен период", договор № BG161PO001/5-02/2012/009.  
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Предлагаме цена за изпълнение на поръчката -  .....……….....................лв. 

/словом ………………………………… лв./ без ДДС, а с вкл. ДДС - 

……………………… лв. /словом ………………………………… лв./. 

 

Предложената по-горе стойност включва всички разходи за изпълнение 

предмета на поръчката.  

 

 

Дата: …………….. г.                                     Подпис и печат:  …………..…………………. 

                                                                          ………………………………………………… 

                                                                                                        /име и фамилия/ 

                                                                          …………………………………………………. 

                                                                           /длъжност на представляващия участника/ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният, 

Декларатор:  

ФИРМА   ИМЕ:  

Управител/Пълномощник:  

Адрес/Седалище:  

 Адрес на Управление:  

Тел:   

Факс:   

Е-mail:  

Web address:   

ЕИК (БУЛСТАТ):  

   

с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Като участник за участие в обществена поръчка с предмет: 

.………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Че ще използвам/няма да използвам подизпълнители. 

Подизпълнителите са:  

………………………………………………………………….................................................. 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

Подизпълнителите ще извършват следните видове дейности:  

………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………….............................. 

(избройте конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя) 

Участието на подизпълнителите е в размер на ………… % от общата цена, предложена 

за изпълнение предмета на поръчката. 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.  

………….. 2014 г.      Декларатор: ……………….. 

гр. Пловдив              / ………………… / 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА 

СЪГЛАСИЕ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, 

КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Долуподписаният/ната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

адрес:................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

в качеството ми на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .  

 (посочете лицето - физическо или юридическо, което представлявате) 

във връзка с обявената от Община Пловдив открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………………..........................................................................

.…………………………………………………………………................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Ние,………………………………………………………………………………………… ,  

сме съгласни 

………………………………………………………………………………………………… 

         (посочете лицето - физическо или юридическо, което представлявате)  

 

 

 

http://www.bgregio.eu/


 

 

 

 

 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет на Република България 

 

                         

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град”,  

схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012„В подкрепа за следващия програмен период“,  Договор № 
BG161PO001/5-02/2012/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становища на Европейския съюз и Управляващия орган“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да участваме като подизпълнител 

на……………………………………………………………………………………………….. 

                                             (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

/Избройте конкретните дейности от поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас/  

Участието ни като подизпълнител е в размер на ………… % от общата цена, 

предложена за изпълнение предмета на поръчката. 

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

Дата: ………….. 2014 г.                                              Декларатор: ……………….. 

Гр. Пловдив                                                              / ………………… /  

 

 

  

 

 

http://www.bgregio.eu/

