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
Идентификационен номер: BG161PO001/1.1.-01/2007/004-S-03

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1

РАЗДЕЛ І: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
Алианс за регионално сътрудничество и развитие (АРСР)
Адрес:
гр. Хасково, бул. България 150, офис 315
Град:
Пощенски код: Държава:
Хасково
6300
България
За контакти:
Телефон:
Лица за контакт:
Евгени Консулов – Управител
0896 855 316
Делян Добрев – Ръководител на 0899 175 228
проект
Електронна поща:
Факс:
arcd@abv.bg
038/624051
Интернет адрес/и:
Неприложимо
Допълнителна информация може да бъде получена на:
 Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни
документи) могат да бъдат получени на:
 Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:
 Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество, с изключение на  обществени услуги
чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП или обединение от
околна среда
търговски дружества
икономическа и финансова дейност
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 юридическо лице с нестопанска цел

друго (моля, уточнете):
__________________________________

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ
ИЗПЪЛНИТЕЛ

здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и религия
образование
търговска дейност
друго (моля, уточнете):

НА ПРОЦЕДУРАТА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата:
Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 „Ален Мак” – гр. Димитровград
(част от Обединено детско заведение „Слънце”) по проект BG161PO001/1.101/2007/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Референтен номер: BG161PO001/1.1.-01/2007/004-S-03
ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството,
доставката или услугата
Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 „Ален Мак” (част от обединено
детско заведение „Слънце”) - гр. Димитровград.
(а) Строителство



(б) Доставки

Изграждане
Покупка
Проектиране и
Лизинг
изпълнение
Наем
Рехабилитация,
 Покупка на изплащане
реконструкция
Комбинация
от
Строително-монтажни
изброените
работи
Други (моля, пояснете)
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка
______________________
България, Южен Централен ______________________
Регион, Област Хасково,
Община Димитровград
код NUTS:

(в) Услуги
Категория услуга:№
(вж. приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Закона за обществените
поръчки,
съгласно
чл.47, т.4 от ПМС № 55
от 2007 г.)
Място на изпълнение
на услугата
____________________
____________________
код NUTS:

код NUTS: B G 4 2 2
ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата:
_______________________________________________________________________
Настоящата тръжна процедура се изпълнява в рамките на проект
BG161PO001/1.1-01/2007/004 Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9
„Ален Мак” – гр. Димитровград (Част от Обединено детско заведение „Слънце”)
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финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013г.
Ремонтните работи могат да бъдат обобщени както следва:

1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА. Съгласно изготвено обследване на сградата за
постигане на енергийна ефективност се налага извършване на СМР по
външната страна на обекта, а именно - подмяна на съществуващата дограма
и направа на топлоизолация по фасади и покрив. Предмет на
реконструкцията вътре в сградата е подмяна на основна част от настилките
и ремонт /освежаване/ на тавани и стени. /Под – линулеум, теракот,
гранитогрес; стени – гипсова шпакловка, латекс, теракот; таван – гипсова
шпакловка, латекс/. Всички помещения в сградата трябва да бъдат
приспособени за осигуряване на достъп за хора с увреждания.
2. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА. Предметът на СМР е подмяна на
осветителната, силовата, заземителната и мълниеотводна инсталации.
Подбрани са енергоикономични луминесцентни осветители с подходяща
степен на защита. Предвидено е евакуационно осветление на входовете
пред вратите на групите. В помещенията за пребиваване на деца ще се
монтират контакти с детска защита. В санитарните възли, умивални, бани и
др. е предвидено ел. оборудване, предназначено специално за монтиране в
такива помещения.

3. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ. Ще се изгради нова
разпределителната мрежа в 4 клона за отделните блокове. По този начин
ще могат да се изключват ненужните клонове. Предвидено е подмяна на
отоплителните тела с нови, които са с термостатни вентили и надземно
полагане на мрежата под отоплителните тела. Предвижда се автоматично
управление на отоплителната инсталация в зависимост от външната
температура. Проектът предвижда да бъдат въведени за използване
Възобновяеми енергийни източници. Ще се изгради слънчева система за
битово горещо водоснабдяване от осем слънчеви вакуум-тръбни колектора
с полезна площ 1.4 м2, които ще се монтират на покрива на блок В, а
бойлерите - в котелното помещение. Предвижда се и подмяна на
водоводния бойлер, който има течове, с два нови бойлера с две серпентини
с обем 500 л. всеки и с възможност за загряване на водата и с електрическа
енергия.

4. ЧАСТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ. Освен изпълнението
на предписанията на детайлното обследване за енергийна ефективност,
проектът предвижда и благоустрояване и озеленяване на парковото
пространство и създаване на площадки за игра. Двора на яслата е 4150 м2,
катерушките са изпочупени и ръждясали, което ги прави опасни за децата.
В това си състояние дворът е неизползваем. Проектът предвижда
ремонтиране на алеите, затревяване, добавяне на нова разстителност,
създаване на полощадки за игра на 5 групи деца, замяна на старите и
амортизирани съоръжения с нови такива. Площите на озеленените терени
в двора ще бъдат 53% спрямо площта на детските площадки, алеи и
настилки. Ще бъде осигурен досъп до сградата за хора с увреждания.
Технологията и техническите изисквания и детайли за изпълнение на отделните
строителни операции са подробно разписани в приложената Обяснителна записка
и са видни от конкретните части на техническия проект. Ремонтновъзстановителните работи са разпределени по видове дейности и са описани
подробно в съответния образец на количествено-стойностна сметка (Приложение
4). В допълнение, към документацията за участие са приложени технически
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спесификации и чертежи за всеки тип технически проект – част АС, част ЕЛ, част
част ОиВ, част Благоустрояване и Озеленяване (Приложение 3).
ІІ.1.4) Обособени позиции
да
не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б
толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
позиция

за една или повече
обособени позиции

за всички обособени
позиции

ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти

да

не 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 127 129.47 лева

ІІ.3) Срок на договора
Максимален срок за изпълнение: 180 календарни дни
РАЗДЕЛ
ІІІ:
ЮРИДИЧЕСКА,
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранация за участие:
Всеки кандидат следва да представи гаранция за участие в размер на 11 000 лева под
формата на банкова гаранция или парична сума. Участникът сам определя формата
на гаранцията за участие. Тя се представя със срок на валидност 90 дни считано от
крайния срок за получаване на офертите.
1.1.б Гаранция за добро изпълнение:
Избрания Изпълнител на процедурата, трябва да представи парична или банкова
гаранция за добро изпълнение на задълженията си по договора в размер на 5% от
стойността на договора без ДДС, за срок не по-малък от срока за изпълнение на
договора.
При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по
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банков път, по сметката на Бенефициента: IBAN: BG09CREX92601012223200; BIC:
CREXBGSF към Токуда Банк АД, клон Хасково.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Финансирането на дейностите по тази поръчка е по Оперативна програма
Регионално Развитие 2007 – 2013г. Плащанията ще бъдат извършвани в лева.
Изпълнителят може да поиска авансово плащане в размер на не повече от 5% от
стойността на подписания договор за строително-монтажни работи.
Отчитането на действително извършените СМР по обем, вид, количество и
единични цени се осъществява с тристранно подписани протоколи (между
Бенефициента, Изпълнителя и строителния надзор) и Акт обр. №19.
Разплащанията се извършват от Бенефициента само за фактически извършени
работи и доставки, след подписване на Акт обр. №19, съставяне на всички
необходими документи от строителния надзор съгласно Наредба 3 от 2003г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, сметка образец № 22 и
фактура. Всички плащания се извършват по банков път по сметка на избрания
Изпълнител, удостоверена с банкова идентификационна форма (по образец).
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

да

не 

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
В настоящата процедура могат да участват местни и чуждестранни физически и
юридически лица и техни обединения.
Изискуеми документи:
1. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие;
2. Пълномощно от лицето/ата, подписали офертата (в случай че нямат представителни
функции) – оригинал или нотариално заверено копие;

3. Документ за първоначална регистрация и всички последващи промени в
4.

5.
6.
7.

регистрацията – нотариално заверени копия (вкл. за подизпълнителите, ако се
предвиждат такива);
Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 1 месец преди
обявяване на процедурата за възлагане на договора – оригинал или нотариално
заверено копие. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския
регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4
от Закона за търговския регистър (вкл. за подизпълнителите, ако се предвиждат
такива);
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя в
релевантна за обекта група – нотариално заверено копие (вкл. за подизпълнителите,
ако се предвиждат такива и ако е приложимо);
Копие от Удостоверение за регистрация ЕИК по БУЛСТАТ или еквивалентен
документи – копие заверено „Вярно с оригинала от кандидата” (вкл. за
подизпълнителите, ако се предвиждат такива);
Копие от Удостоверение за регистрация по ЗДДС – копие заверено „Вярно с
оригинала от кандидата” (вкл. за подизпълнителите, ако се предвиждат такива);
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8. Справка за общия оборот за предходните 3 години (2008, 2007 и 2006) – подписана
и подпечатана от кандидата;

9. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните 3 години (2008,

2007 и 2006), оформени съгласно ЗС – подписано и подпечатано от кандидата копие,
с приложен входящ номер от НАП;
10. Документ от банка или друга финансова институция, че кандидатът разполага с наймалко 500 000 (петстотин хиляди) лева оборотни средства, издаден не по-рано от 1
/една/ седмица преди датата на подаване на офертата;
11. Подробна справка за общата стойност на всички договори за строителство
финансирани от ЕС по индивидуални договори за последните 5 години (2008, 2007,
2006, 2005, 2004) /в свободен формат/ - подписана и подпечатана от кандидата;
12. Копие от договорите по горната точка и/или подробни референции с описание на
обекта на поръчката и общия обем и копие от фактури – заверени „Вярно с
оригинала” от кандидата;
13. Справка за общ брой инженери, технически ръководители и среден годишен брой
работещи /в свободен формат/ - подписана и подпечатана от кандидата;
14. Списък на екипа за изпълнение (пет експерта), който ще бъде ангажиран за
организацията и изпълнението на строителството, с точно посочване на позицията,
за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация за
всяко от тях /в свободен формат/ - подписан и подпечатан от участника;
15. Автобиографии на екипа за изпълнение на поръчката, подписани от предложения
експерт (по образец - Приложение 6);
16. Копие от дипломи на екипа за изпълнение на поръчката, заверени „Вярно с
оригинала” от кандидата;
17. Сертификат/и по ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 или еквивалентни /ако кандидатът
притежава такива/;
18. Копие от „Застраховка за професионална отговорност на Участниците в
проектирането и строителството” – заверено „Вярно с оригинала”;

ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до изключване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)
Съгласно чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 на Министерски Съвет от 12 март,
2007г., Бенефициента отстранява от участие в процедурата кандидат, който е:
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по
Наказателния кодекс:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
Отстранява от участие в процедурата и кандидат, който е:
1. в открито производство по несъстоятелност или в аналогично производство
съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано;
2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност;
3. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
Горепосочените обстоятелства се отнасят за физическите лица и за лицата, които
са овластени да представляват юридическото лице и са вписани в търговския регистър
или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива
в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. Когато
кандидата предвижда участие на подизпълнители, тези изисквания се прилагат и за
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подизпълнителите.
В случай че кандидат е чуждестранно юридическо лице, то не се допуска до
участие в процедурата за определяне на изпълнител, ако са налице гореизброените
обстоятелства, съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено
или регистрирано.
Документите, удостоверяващи, че организациите не попадат в горните категории
се доказват от кандидатите:
1. с декларация - в хода на провеждане на процедурата;
2. с документи, издадени от съответните компетентни органи - преди
сключването на договора.
Всички документи следва да бъдат придружени от декларация, удостоверяваща,
че в посочените факти не е настъпила промяна след датата на издаване на
удостоверенията.
Комисията отстранява от участие в процедурата Участник, който:
√ не е представил някой от необходимите документи съгласно изискванията в т.
III.2.1.) от Пояснителния документ;
√ не може да участва в процедурата по възлагане на обществена поръчка поради
наличие на обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 на
Министерски Съвет от 12 март, 2007г.
√ представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия от Бенефициента.
√ представената оферта е изготвена в отклонение на представените образци и
посочените изисквания в настоящите указания.
√ който е представил самостоятелно оферта и е дал съгласие (е посочен) като подизпълнител в офертата на друг Участник.

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация

Минимални изисквания
приложимо):

(когато

е

Счетоводен баланс и отчет за приходите Положителен финансов резултат за
и разходите за предходните 3 години предходните 3 /три/ години (2008, 2007 и
(2008, 2007 и 2006)
2006);
Минимум 1 500 000 лева общ обем СМР
за всяка от предходните 3 /три/ години
(2008, 2007 и 2006);
Банков или еквивалентен документ за Наличност на най-малко 500 000
сумата от 500 000 (петстотин хиляди) /петстотин хиляди/ лева оборотни
лева.
средства за изпълнението на предмета на
поръчката.
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация
Изискуеми документи и информация:

Минимални изисквания
приложимо):

(когато

е

Подробна справка за общата стойност на Минимум 2 договора за строителство на
всички договори за строителство стойност над 1 000 000 лева финансирани
финансирани от ЕС за последните 5 от ЕС за последните 5 години.
години по индивидуални договори,
подписана и подпечатана от кандидата
/в свободен формат/;
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Копие от договори и/или подробни
референции с описание на обекта на
поръчката и общия обем и копие от
фактури – заверени „Вярно с оригинала”
от кандидата.
Справка за общ брой инженери,
технически ръководители и среден
годишен брой работещи, подписана и
подпечатана от кандидата. Справката
следва да включва само информация за
работещите по трудови договори към
датата на подаване на офертата /в
свободен формат/.
Удостоверение
за
вписване
в
Централния професионален регистър на
строителя в релевантна за обекта група –
нотариално заверено копие.

Минимум 30 работници в строителството
назначени по трудови правоотношения.

Релевантна на обекта на процедурата
регистрация в Централен професионален
регистър на строителя.

ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с
обект предоставяне на услуги – НЕПРИЛОЖИМО
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
да
не
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
да
не

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открит избор



Договаряне с пояснителен документ
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ІV.2) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при

 посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната
относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на
относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
ПОКАЗАТЕЛИ

Тежест

1. Предложена цена
2. Гаранционни срокове
3. Време за изпълнение
4. Опит на екипа
5. Методология за изпълнение на строителството

50%
5%
10%
15%
20%

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-01/2007/004
ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за
участие - спецификации и допълнителни документи
Всеки желаещ може да получи документацията за участие в процедурата на
посочения в т. I.1) адрес преди крайния срок за подаване на офертите. Кандидатите
имат право да разгледат документацията, преди да я получат.
Предвижда ли се закупуване на документацията
за участие в процедурата
Ако да, цена (в цифри):

да

не 

валута:

Условия и начин за плащане:
Не се предвижда закупуване на документацията за участие в процедурата.
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти
Дата:

/

/

(дд/мм/гггг)

Час: ________________________

ІV.3.4) Интернет адрес/адреси, на който/които може да бъде намерен
пояснителният документ.
www.bgregio.eu
ІV.3.5) Срок на валидност на офертите
90 дни от крайния срок за получаване на оферти.
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ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: / /
(дд/мм/гггг)
Час: ________________________
Място (когато е приложимо):____________________________________________
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
не
(когато е приложимо)
да 
1. Законно представляващи участниците в процедурата или нотариално
упълномощени от тях лица;
2. Упълномощени представители на Договарящият орган – Министерство на
Регионалното Развитие и Благоустройството;
РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ИА ФАР), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ
ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ: УО МРРБ
РАЗДЕЛ VI:
СПИСЪК
НА
ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА
СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ДА

Офертите на участниците следва да съдържат следния комплект от документи:
ОФЕРТА (по образец - Приложение А)
o Списък на документите в офертата, подписан от участника
Юридически документи:
1.1. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие
1.2. Пълномощно от лицето/ата, подписали офертата (в случай че нямат
представителни функции) – оригинал или нотариално заверено копие
1.3. Документ за първоначална регистрация и всички последващи промени в
регистрацията – нотариално заверени копия (вкл. за подизпълнителите, ако се
предвиждат такива)
1.4. Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 1 месец преди
обявяване на процедурата за възлагане на договора – оригинал или нотариално
заверено копие. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския
регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4
от Закона за търговския регистър (вкл. за подизпълнителите, ако се предвиждат
такива)
1.5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя в
релевантна за обекта група – нотариално заверено копие (вкл. за подизпълнителите,
ако се предвиждат такива и ако е приложимо)
1.6. Копие от Удостоверение за регистрация ЕИК по БУЛСТАТ или еквивалентен
документи – копие заверено „Вярно с оригинала от кандидата” (вкл. за
подизпълнителите, ако се предвиждат такива)
1.7. Копие от Удостоверение за регистрация по ЗДДС – копие заверено „Вярно с
оригинала от кандидата” (вкл. за подизпълнителите, ако се предвиждат такива)
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Декларации:
2.1. Декларация по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет
от 12 март 2007 г. (по образец – Приложение 5А) (вкл. за подизпълнителите, ако се
предвиждат такива)
2.2. Декларация за запознаване с условията за участие в процедурата и приемане
условията на проекта на договор (по образец – Приложение 5Б)
2.3. Декларация за липса на конфликт на интереси по отношение на Бенефициента и
партньорите по проекта или служители на ръководна длъжност в техните организации
(по образец – Приложение 5В) (вкл. за подизпълнителите, ако се предвиждат такива).
Декларацията се представя от всички членове на управителния орган на кандидата,
а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния
управителен орган.
2.4. Декларация за подизпълнителите /ако кандидатът ще ползва подизпълнители/ (по
образец – Приложение 5Г)
2.5. Декларация за срок на валидност на офертата (по образец – Приложение 5Д)
2.6. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда (по образец – Приложение 5Е)
Документи за икономическо и финансово състояние:
3.1. Справка за общия оборот за предходните 3 години (2008, 2007 и 2006) – подписана
и подпечатана от кандидата
3.2. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните 3 години
(2008, 2007 и 2006), оформени съгласно ЗС – подписано и подпечатано от кандидата
копие, с приложен входящ номер от НАП
3.3. Документ от банка или друга финансова институция, че кандидатът разполага с
най-малко 500 000 (петстотин хиляди) лева оборотни средства, издаден не по-рано от 1
/една/ седмица преди датата на подаване на офертата
Документи за технически възможности и квалификация на участника:
4.1. Подробна справка за общата стойност на всички договори за строителство
финансирани от ЕС по индивидуални договори за последните 5 години (2008, 2007,
2006, 2005, 2004) /в свободен формат/ - подписана и подпечатана от кандидата
4.2. Копие от договорите по горната точка и/или подробни референции с описание на
обекта на поръчката и общия обем и копие от фактури – заверени „Вярно с оригинала”
от кандидата
4.3. Справка за общ брой инженери, технически ръководители и среден годишен брой
работещи /в свободен формат/ - подписана и подпечатана от кандидата
4.4. Списък на екипа за изпълнение (пет експерта), който ще бъде ангажиран за
организацията и изпълнението на строителството, с точно посочване на позицията, за
която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация за
всяко от тях /в свободен формат/ - подписан и подпечатан от участника
4.5. Автобиографии на екипа за изпълнение на поръчката, подписани от предложения
експерт (по образец – Приложение 6)
4.6. Копие от дипломи на екипа за изпълнение на поръчката, заверени „Вярно с
оригинала” от кандидата
Други документи:
5.1 Сертификат/и по ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 или еквивалентни /ако кандидатът
притежава такива/
5.2. Копие от „Застраховка за професионална отговорност на Участниците в
проектирането и строителството” – заверено „Вярно с оригинала”
5.3. Финансова идентификационна форма (по образец – Приложение 7)
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5.4. Проект на договор – парафиран на всяка страница, подписан и подпечатан на
последната страница за изпълнител (по образец – Приложение 8)
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА (по образец – Приложение Б)
ЦЕНОВА ОФЕРТА (по образец – Приложение В)
1. Остойностена количествено-стойностна сметка (по образец – Приложение 4)
2. Анализ на цените за всяка предложена цена
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:

Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния
документ и документацията за участие - спецификации и допълнителни
документи (не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Интернет адрес (URL):

Телефон:

Държава:

Факс :

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Интернет адрес (URL):

Телефон:

Държава:

Факс :
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция №
Наименование________________________________

1) Кратко описание
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) Количество или обем
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Прогнозна стойност без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ____________________________________ лева
или от____________________ до _________________ лева

3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е

приложимо)
Срок за изпълнение в месеци
или дни:
или начална дата
/
/
(дд/мм/гггг)
крайна дата
/
/
(дд/мм/гггг)

(от сключване на договора)

4) Допълнителна информация
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
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