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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
 юридическо лице с нестопанска цел
друго (моля, уточнете):
__________________________________

 обществени услуги

околна среда
икономическа и финансова дейност
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и религия
образование
търговска дейност
друго (моля, уточнете):
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата:
Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на строителноремонтните работи на обект: Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9
„Ален Мак” – гр. Димитровград (част от Обединено детско заведение „Слънце”) по
проект BG161PO001/1.1-01/2007/004 по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013.
Референтен номер: BG161PO001/1.1.-01/2007/004-U-04
ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството,
доставката или услугата
Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на строителноремонтните работи на обект: Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9
„Ален Мак” – гр. Димитровград (част от Обединено детско заведение „Слънце”).

(в) Услуги
(а) Строителство
(б) Доставки
Изграждане
Покупка
Проектиране и
Лизинг
изпълнение
Наем
Рехабилитация,
Покупка на изплащане
реконструкция
Комбинация
от
Строително-монтажни
изброените
работи
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка
______________________
______________________
______________________
______________________
код NUTS:

код NUTS:

Категория услуга:
№ 71520000-9

Място на изпълнение
на услугата
България,
Южен
Централен
Регион,
Област
Хасково,
Община Димитровград

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”),
финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013г.
Строителния надзор ще има за задача да осигури надежден контрол върху
изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности съгласно
предварително заложените качествени, количествени и технически параметри и
показатели.
Основната задача на строителния надзор ще бъде да представлява и
защитава интересите на Бенефициента през целия инвестиционен процес. Той ще
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бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското
законодателство свързано с надзора на строителни дейности. По време на
изпълнението на строителството надзорът следи основно за:
o Спазване на проекта, за изпълнението на видовете работи, съобразно
изискванията на ПИПСМР;
o Спазване на правилата по осигуряване безопасност и здраве;
o Влагане на материали и други продукти с доказано съответствие и
качество;
o Съставяне на необходимата строителна документация;
o Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на
строителството;
o Достоверността на данните в изготвените протоколи и актове.
Изискванията за изпълнение на заданието са подробно разписани в приложените
Указания към участниците в процедурата и Техническо задание. В допълнение,
към документацията за участие са приложени технически спесификации и
чертежи за всеки тип технически проект – част АС, част ЕЛ, част част ОиВ, част
Благоустрояване и Озеленяване.
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
позиция

една

обособена за една или повече за всички обособени
обособени позиции
позиции

ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти

да

не 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 46 500 лв.

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци: 6 месеца
РАЗДЕЛ
ІІІ:
ЮРИДИЧЕСКА,
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
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1.1.а Гаранация за участие:
Всеки кандидат следва да представи гаранция за участие в размер на 450 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 изпълнение на задълженията си по договора в размер на 5% от
стойността на договора без ДДС.
При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по
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. Плащането ще се извърши след приключване на
строително ремонтните работи, получаване на Разрешението за ползване на обекта
и представяне на окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание
чл.168, ал.6 от ЗУТ. За да получи плащане, Изпълнителят следва да представи на
Бенефициента 2 оригинала на цялата документация по строителството, искане за
плащане и фактура.
ІІІ.1.3) Други особени условия
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.
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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. Решение за регистрация на юридическото лице и всички последващи
промени в регистрацията – нотариално заверени копия;
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;
5. Копие от Удостоверение за регистрация ЕИК по БУЛСТАТ или
еквивалентен документи – копие заверено „Вярно с оригинала от кандидата”;
6. Копие от Удостоверение за регистрация по ЗДДС – копие заверено
„Вярно с оригинала от кандидата”;
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1А: Декларация на кандидата по чл. 31, ал.1 и 2 от
Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.;
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б: Декларация за запознаване с условията за участие
в процедурата и приемане условията на проекто – договора;
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1В1: Декларация за липса на конфликт на интереси по
отношение на възложителя и партньорите по проекта или служители на ръководна
длъжност в техните организации;
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1Г: Декларация за подизпълнители (попълва се само
в случай, че е приложима);
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1Д: Декларация по чл. 35, ал. 1 от ПМС № 55 от 12
март, 2007г.;
12. ПРИЛОЖЕНИЕ 1Е: Декларация обединение/консорциум (попълва се
само в случай, че е приложима);
13. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Данни за съдебни спорове;
14. Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК (свободен
формат);
15. Доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидата:
 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;
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Декларация за общия оборот от строителен
надзор или други услуги в строителството за предходните 3 години
(2008, 2007 и 2006) - подписана и подпечатана от кандидата.
16. Доказателства за технически възможности и квалификации:
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Справка-декларация - опит на участника;
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Автобиографии на ръководителя на екипа на
кандидата;

Декларациите по Приложение 1А и 1В 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.

1
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17. Копие от „Застраховки за професионална отговорност съгласно чл.171
от ЗУТ” – заверено „Вярно с оригинала” от кандидата;
18. ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Оферта;
19. ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Техническа оферта;
20. Проект на договор. Проектът на договор не се попълва, но се прилага в
офертата, като участникът парафира всяка страница от него и подписва и
подпечатва последната страница (за изпълнител). С тези действия участниците
удостоверяват, че са се запознали и приемат условията на проекта на договора;
21. ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Ценова оферта, придружена от хонорар сметка за
формиране на цената за строителен надзор;
22. ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Финансова идентификационна форма;
23. Нотариално заверено копие на Лиценз за упражняване на строителен
надзор;
24. Списък на документите в офертата, подписан от участника;
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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.
Съгласно изискванията на Ръководство за бенефициенти общини и
юридически лица с нестопанска цел изпълняващи договори за предоставяне на
безвъзмездна помощ по Опреративна програма „Регионално Развитие” 2007 –
2013г. и чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 на Министерски Съвет от 12 март, 2007г.,
Бенефициента 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
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 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.
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ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация

Минимални изисквания
приложимо):

Декларация за оборот от строителен
надзор
или
други
услуги
в
строителството за предходните 3 години
(2008, 2007 и 2006)

Минимум 50 000 лева оборот от
строителен надзор или други услуги в
строителството за всяка от предходните
3 години;

Счетоводен баланс и отчет за приходите
и разходите за предходните 3 години
(2008, 2007 и 2006)

Положителен финансов резултат за
предходните 3 /три/ години (2008, 2007 и
2006);

(когато

е

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация
Изискуеми документи и информация:

Минимални изисквания:

Справка-декларация
участника.

на

Минимум 3 договора за упражняване на
строителен надзор всеки на стойност не
по-малка от 50 000 лева.

Застраховка
за
професионална
отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ.

Застрахователната полица на Участника
следва да отговаря на предмета на
процедурата и да е в сила за целия срок
за изпълнение на договора.

за

опита

ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с
обект предоставяне на услуги
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
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ІV.1.1) Вид процедура


Открит избор
Договаряне с пояснителен документ

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
Предлагана цена
Опит на ръководителя на екипа

Тежест
80%
20%

Показателите, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната
оценка на подадените оферти са приложени в настоящия пакет с тръжна
документация – Раздел 5.

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 закупи 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 закупят.
Предвижда ли се закупуване на документацията
за участие в процедурата
Ако да, цена (в цифри): 0

да

не 

валута: лева

Условия и начин за плащане:
Не се предвижда закупуване на документацията за участие в процедурата.
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти при открит избор или заявления при
ограничен избор
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Дата:

/

/

(дд/мм/гггг)

Час: ________________________

ІV.3.4) Интернет адрес/адреси, на който/които може да бъде намерен
пояснителният документ.
Не приложимо
ІV.3.5) Срок на валидност на офертите
90 дни от крайния срок за получаване на оферти.
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
(когато е приложимо)
1.
2.

да 

не

Законно представляващи участниците в процедурата или нотариално
упълномощени от тях лица;
Упълномощени представители на УО – Министерство на Регионалното
Развитие и Благоустройството;

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ
А. Документи, удостоверяващи юридическия статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Документи за регистрация:
а) документ за регистрация – нотариално заверено копие;
б) документ за всички последващи промени в съдебната регистрация –
нотариално заверени копия;
в) удостоверение за актуално съдебно състояние – 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;
г) Лиценз за упражняване на строителен надзор - нотариално заверено копие.
2. Копие от Удостоверение за регистрация ЕИК по БУЛСТАТ или еквивалентен
документ – копие заверено „Вярно с оригинала” от кандидата;
3. Копие от Удостоверение за регистрация по ЗДДС – копие заверено „Вярно с
оригинала” от кандидата;
Б. Документи, доказващи икономически и финансови възможности на кандидата
по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени
в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
4. 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;
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5. Декларация за общия оборот от строителен надзор или други услуги в
строителството за предходните 3 години (2008, 2007 и 2006) - подписана и подпечатана
от кандидата.
В. Документи, доказващи, техническите възможности на кандидата по т. ІІІ.2.4 от
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):
6. Справка-декларация - опит на участника;
7. Автобиографии на ръководителя на екипа на кандидата;
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
8. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие;
9. Пълномощно от лицето/ата, подписали офертата (в случай че нямат
представителни функции) – оригинал или нотариално заверено копие;
10. Декларация на кандидата по чл. 31, ал.1 и 2 от Постановление № 55 на
Министерския съвет от 12 март 2007 г.;
11. Декларация за запознаване с условията за участие в процедурата и приемане
условията на проекто – договора;
12. Декларация за липса на конфликт на интереси по отношение на възложителя и
партньорите по проекта или служители на ръководна длъжност в техните организации;
13. Декларация по чл. 35, ал. 1 от ПМС № 55 от 12 март, 2007г.;
14. Декларация обединение/консорциум (попълва се само в случай, че е
приложима);
15. Декларация за подизпълнители (попълва се само в случай, че е приложима);
16. Данни за съдебни спорове;
17. Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК (свободен формат);
18. Копие от „Застраховки за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ” –
заверено „Вярно с оригинала” от кандидата;
19. Оферта;
20. Техническа оферта;
21. Проект на договор;
22. Ценова оферта, придружена от хонорар сметка за формиране на цената за
строителен надзор;
23. Финансова идентификационна форма;
24. Списък на документите в офертата, подписан от участника;

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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