
          



      СЪДЪРЖАНИЕ 
на  

 документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  

Изработване на инвестиционни проекти за общински обекти по следните обособени позиции:  
Позиция 1- Изработване на технически проекти за реконструкция на улични мрежи на 

територията на община Полски Тръмбеш, включително  частична подмяна на водопровод, 

включващи: 

- „Реконструкция на ул.”Антим I” и пл. ”Славейков”  в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”Иван Вазов ” в гр.Полски Тръмбеш” ; 
- „Реконструкция на ул.”Л.Каравелов” и  в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”РИЛА” в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”ТРАКИЯ” в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на улици от о.т.105 до о.т.67 и  от о.т.160 и 202 до о.т.162 

с.Страхилово: 
- „Реконструкция на улици от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т. 121-5м  до о.т.180 +10 м 

с.Раданово 

- „Реконструкция на улици от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м  с.П.Каравелово 

- „Реконструкция на улици от о.т.27 до о.т.44 с.Масларево: 

- „Реконструкция на улици о.т.47 до 101а  и от о.т.64 до о.т.97 с.Орловец 
- „Реконструкция на улици от о.т.23-10м до о.т.29 с.Павел  

- „Реконструкция на улици от о.т.46 до от 143а +50м с.П.Сеновец 

- „Реконструкция на улици от о.т.13  до о.т.52 с.Климентово 

 

Позиция 2- Изработване на технически  проект за укрепване на откоса в участъка между о.т.103 
и о.т.105 по ул.”Под брега”(“Зли дол” по КРР ). 

 

 

 

1. Публична покана  

2. Техническо Предложение  -образец № 2-1 

3. Техническо Предложение  -образец № 2-2 

4. Ценово предложение – образец №3 

5. Проект на Договор – проект по позиция №1 

6. Проект на Договор – проект по позиция №2 

7. Технически задания  - 14 бр. 

 



ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 

Община П.ТРЪМБЕШ, гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ бул. "Черно море"№4,  

кмет на община Георги Александров Чакъров , Република България,  

Адрес на профила на купувача: 

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/profil_na_kupuvacha_1.html 
 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Изработване на инвестиционни проекти за общински обекти по следните обособени позиции: 

Позиция 1- Изработване на отделни технически проекти за реконструкция на улични мрежи на 

територията на община Полски Тръмбеш, включително  частична подмяна на водопровод, 

включващи: 
- „Реконструкция на ул.”Антим I” и пл. ”Славейков”  в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”Иван Вазов ” в гр.Полски Тръмбеш” ; 

- „Реконструкция на ул.”Л.Каравелов” и  в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”РИЛА” в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”ТРАКИЯ” в гр.Полски Тръмбеш”; 
- „Реконструкция на улици от о.т.105 до о.т.67 и  от о.т.160 и 202 до о.т.162 

с.Страхилово: 

- „Реконструкция на улици от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т. 121-5м  до о.т.180 +10 м 

с.Раданово 

- „Реконструкция на улици от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м  с.П.Каравелово 
- „Реконструкция на улици от о.т.27 до о.т.44 с.Масларево: 

- „Реконструкция на улици о.т.47 до 101а  и от о.т.64 до о.т.97 с.Орловец 

- „Реконструкция на улици от о.т.23-10м до о.т.29 с.Павел  

- „Реконструкция на улици от о.т.46 до от 143а +50м с.П.Сеновец 

- „Реконструкция на улици от о.т.13  до о.т.52 с.Климентово 
 

 Проектите да се изготвят  с обхват и съдържание съгласно изискванията на Закона 

за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти,  съгласно изискванията на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии и друга нормативна уредба подробно 
описана в техническото задание. 

 

 

Позиция 2- Изработване на технически  проект за укрепване на откоса в участъка между о.т.103 

и о.т.105 по ул.”Под брега”(“Зли дол” по КРР ).      В обхвата на проекта попада укрепване на 
откоса граничещ с участъка от републиканска пътна мрежа с дължина  50 м в границите на 

гр.Полски Тръмбеш   и преминаването на главен канализационен колектор от канализационната 

мрежа на града  в непосредствена близост от края на пътното платно , което е част от 

републиканска пътна мрежа - път ІІІ-407 “Стражица – П.Тръмбеш  и наличието на жилищни 

постройки в непосредствена близост до откоса.  

 

 

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/profil_na_kupuvacha_1.html


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

71240000-2 

 
Описание: 

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Конкретните количества и обем на работа подробно са разписани в техническите задания за 
изработването на всеки отделен проект. 

По позиция № 1- обща дължина на улична мрежа подлежаща на реконструкция е около 9250 м, 

подмяна на водопроводна мрежа  е с дължина около 8250м. Подробни количества за всеки проект 

са посочени в Техническите задания за изработване на инвестиционните проекти. 

По позиция № 2 - обхвата на проекта е укрепване на откоса  с височина около 4 м и дължина  50 
м граничещ с участъка от републиканска пътна мрежа в границите на гр.Полски Тръмбеш . 

Подробни количества са посочени в Техническото задание за изработване на инвестиционните 

проекти 

   
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

е до 46000 лв с ДДС, или 38333,33лв  без ДДС, в това число: 

По позиция 1-  е до 40000 лв с ДДС, или 33333,33 лв  без ДДС,, 

По позиция 2- е до 6000 лв с ДДС, или 5000,00 лв  без ДДС, 

 
 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

По позиция № 1 територия на община Полски Тръмбеш  

По позиция № 2  гр. Полски Тръмбеш 

 
NUTS: 

BG 321 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Към участие в избора на изпълнител ще се допускат само участници отговарящи на следните 
условия: 

А. В избора на изпълнител на обществената поръчка чрез публична покана може да участва 

всяко физическо или юридическо лице, притежаващо екип от правоспособни проектанти в 

съответствие на чл.230 от ЗУТ, отговарящи на минималните изисквания за технически 

възможности и/или квалификация на участника, посочени в настоящата документация. 

 Б. В случай, че Участникът е обединение, изброените изисквания се прилагат кумулативно 

за обединението като цяло, а не за всеки съдружник/партньор поотделно, с изключение на 

изискването за правоспособност на лицата от екипа за изпълнение на поръчката по ЗУТ.  

Участниците (съдружници/партньори) в обединението трябва да сключат писмено 

споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да 

гарантират, че: 

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на 

договора; 

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 



Участниците в обединението трябва да определят едно лице - Водещ съдружник, който да 

представлява     обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В 

споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви 

промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Споразумението за създаване на обединение - оригинал или нотариално заверен препис 

задължително се прилага към офертата на участника. 

По позиция № 1: 

Участникът да разполага с екип от проектанти в инвестиционното проектиране с пълна 

проектантска правоспособност - собствени или наети лица, които ще участват в изготвянето на 

проекти  предмет на поръчката  по следните части:   

- част „Пътна” 
- част „Геодезия”; 

- част „В и К”„ 

- част „Организация на движението”,   

- част „План за безопасност и здраве, 

-  част „Пожарна безопасност”; 
- част „План за управление на строителни отпадъци” 

По позиция № 2: 

Участникът да разполага с екип от проектанти в инвестиционното проектиране с пълна 

проектантска правоспособност - собствени или наети лица, които ще участват в изготвянето на 

проекти  предмет на поръчката  по следните части:   
- част Конструкции 

- част „Пътна” 

- част „Геодезия”; 

- част „В и К”„ 

- част Архитектура 
- част „Организация на движението”,   

- част „План за безопасност и здраве, 

-  част „Пожарна безопасност”; 

- част „План за управление на строителни отпадъци” 

 
И за двете позиции предложените проектанти следва да имат сключен договор с участника 

(трудов или граждански).  

Квалификации и умения, които трябва да притежават проектантите: 

- Висше образование степен „магистър“ в съответната област или еквивалентна;  

- Пълна проектантска правоспособност съгл. чл.230 от ЗУТ;  
- Специфичен професионален опит- опит в проектирането на мин. 1 (един) проект по съответната  

част на проекта. За позиция №1 за част „Пътна” се приема изработване на проект сходен с 

предмета на обособената позиция по съответната част на проекта – проектиране на изграждане, 

реконструкция , и/или основен ремонт на улици и пътища с дължина минимум 9 км ; за част ВиК  

се приема изработване на проект сходен с предмета на обособената позиция по съответната част 
на проекта - проектиране на външни водопроводни мрежи с дължина най-малко 8 км. За позиция 

№ 2 по част Конструкции  се приема изработване на проект сходен с предмета на обособената 

позиция по съответната част на проектирането, а именно проект за изграждане  на подпорни 

стени и /или други конструктивни укрепителни съоръжения на техническа  инфраструктура. 

- за всеки член на екипа следва да се представи референция за добро изпълнение на 
проектиране, изготвяне на количествени сметки и на технически спецификации по съответната 

част на проектирането.  

Липсата на референции или несъответствието им с изискванията на възложителя е основание за 

отстраняване на участника в избора на изпълнител от по-нататъшно участие. 



Участник, който кандидатства и за двете  Позиции, трябва да предложи различни екипи от 

проектанти за всяка позиция по отделно. Един проектант, предложен от участник в избора на 

изпълнител на ОП може да участва в проектантски екип максимум за 1 Позиция. 

 
Когато участникът е установен / регистриран извън РБ се представя списък на експертите 

и съответните им специалности, съгласно закон на държавата, където е установен / регистриран 

участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод 

на български език, съобразно с чл. 10-11 от ЗКАИИП. 

 
 

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат:  

 

1. Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;  

2. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения-
образец № 1 

3. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо 

лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 

физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 

законодателство; 

4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на 

обединението - оригинал или нотариално заверен препис), подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият. 

Договорът/споразумението следва да включва: задължение за лицата в обединението  

(съдружници, партньори) за солидарна отговорност при изпълнението на поръчката;  

задължение, че обединението няма да бъде прекратено преди изпълнението на  

поръчката, включително през периода на гаранционната отговорност; съгласие на  

всички лица (съдружници, партньори), че представляващият обединението задължава  

всеки един от участващите в обединението във връзка с участието в настоящия 

избора на изпълнител на ОП и при изпълнението на поръчката; 
5. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците 

представят следните документи:  

5.1.Списък на проектантите, които ще участват в изготвянето на проектите. Списъкът следва да 

съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще 
проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника 

(трудово, гражданско, друго);  

5.2. Валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на 

проекта.  

5.3.Копия от трудов или граждански договор със всеки участник на екипа. 
5.4 Референции за добро изпълнение за всеки участник от екипа 

6. Техническо предложение,  изготвено в съответствие с образеца на Възложителя, 

придружено : 

За позиция №1 - с  изложение свободен текст своето виждане за технология, етапи, 

последователност на изпълнение на поръчката, да представят работна програма, с описание на 
цялостния процес за изпълнение на поръчката, като изложат структурата и начина на изпълнение 

на поставената задача, при съобразяване на: взаимна обвързаност между отделните части на 

инвестиционния проект, времетраене на съгласуването на проектите с всички необходими 

съгласувателни институции така, че да бъде представен краен продукт, за който след 

разглеждането и приемането му от ЕСУТ, да може да бъде издадено разрешение за строеж. 
Участникът трябва да опише мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване 

на последиците от сбъдването на рисковете, дефинирани от Възложителя: 



1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на проекти; 
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на представителите на 

възложителя. 

За позиция №2 с работна програма и времеви график за изпълнението на поръчката,  като  в нея 

да се изложи начина на изпълнение на поставената задача, при съобразяване на: взаимна 

обвързаност между отделните части на инвестиционния проект, спецификата, сложността и 
обема на поръчката, така че предложения срок реално да гарантира възможността за 

изработването на инвестиционните проекти в съответствие с нормативните изисквания и 

Техническите задания на Възложителя. 

 

 7.Ценово предложение , изготвено в съответствие с образеца на Възложителя 
 

Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/.Върху плика участника 

посочва адрес на Възложителя,адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес .На плика се записва: "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез 
публична покана с предмет: …………………………/посочва се предмета на избраната позиция/ 

 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи следните документи: 

- Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени 
от компетентен орган- свидетелство за съдимост.  

-  Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП.  

- Заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща 

минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството с валидност покриваща срока на договора. 
-  Документ за внесена Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от стойността 

на офертата. Гаранцията за изпълнение на Договора може да се представи под формата на 

банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка  на 

Възложителя е: IBAN: BG 08 CECB 97903310223300, BIC: CECBBGSF, "Централна кооперативна 

банка" АД, клон Полски Тръмбеш.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение 
на Договора. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в избора на изпълнител на 

ОП и техническите задания. Комисията предлага за отстраняване от избора на 

изпълнител на ОП участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

По Позиция № 1 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът 

може да получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 



 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1+П2+П3  

1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА” – П1 

Участниците следва да опишат в изложение свободен текст своето виждане за технология, етапи, 

последователност на изпълнение на поръчката, да представят работна програма, с описание на 
цялостния процес за изпълнение на поръчката, като изложат структурата и начина на изпълнение 

на поставената задача, при съобразяване на: взаимна обвързаност между отделните части на 

инвестиционния проект, времетраене на съгласуването на проектите с всички необходими 

съгласувателни институции така, че да бъде представен краен продукт, за който след 

разглеждането и приемането му от ЕСУТ, да може да бъде издадено разрешение за строеж. 
Участникът трябва да опише мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване 

на последиците от сбъдването на рисковете, дефинирани от Възложителя: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на проекти; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на представителите на 

възложителя. 

При оценяване на качеството на Техническото предложение за изпълнение на поръчката се 

преценява пълнотата и обосноваността на стратегията за изпълнение на договора, представена от 
участниците. 

На всеки участник по този показател комисията присъжда 40 точки или 20 точки, 

определени по следния начин: 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Макс. 

брой 

точки 

40 

Фактори, влияещи на оценката  

По този показател Комисията оценява: 

предложената организация на 

разработване на проектната документация 

по отделните части на проекти, включени 
в обхвата на  поръчката, съгласно 

Техническите задания за реализиране 

предмета на поръчката, в т.ч. обособените 

етапи на работа за всеки един проект, 

включен в поръчката рискове в хода на 
изпълнение на задачата, взаимна 

обвързаност между отделните части на 

инвестиционния проект, времетраене на 

Максимална оценка 40т. 
получава участника, в чието 

техническото предложение предлага 

технология, организация на 

разработване на проектната 
документация  с висока степен на 

подробност и задълбоченост; в 

работната програма и времевия график 

са описани всички необходими 

процедури, отчетени са вътрешната 
взаимосвързаност и координираност 

между отделните съставни части на 

инвестиционния проект, отчетено е и 

40 

точки. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Показател – П 

(наименование) 

Относителна тежест 

в КО 

1. Техническо предложение – П 1  40 точки 

2. Срок за изпълнение – П 2  10 точки 

3. Ценово предложение – П 3  50 точки 



съгласуването на проектите с всички 
необходими съгласувателни институции. 

В работната програма и времевия график 

да  са подробно описани всички 

необходими процедури, отчетени са 

вътрешната взаимосвързаност и 
координираност между отделните 

съставни части на инвестиционния проект. 

Участниците предлагат мерки за 

предотвратяване на настъпването и мерки 

за преодоляване на последиците от 
сбъдването на всички групи рискове, 

дефинирани от Възложителя, като същите 

са изчерпателно развити, съответстват на 

възможностите на участника за 

реализацията им и дейностите са 
*адекватни на съответната група рискове. 

*Организацията на  разработване на 

проектната документация е  ясно 

изразена и аргументирана,  когато: от  

представената  информация за всички  
части на проекта, включени в обхвата на 

поръчката, съгласно Технически 

задания(без единствено да ги преповтаря)  

се създава яснота за техните 

характеристики, представен е подхода на 
участника за изпълнението им, 

предложени са  конкретните мерки, 

които ще се предприемат  за 

осъществяването й, описани представена 

е координацията и взаимодействието 
между различните участници в екипа 

изработващ проектите. 

-техническото предложение съдържа не 

само  просто изброяване на  отделни 
етапи от работата по отделни части на 

проекта, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на последователността, 

технологията или други факти, имащи 
отношение към повишаване качеството 

на изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените в  

техническите задания  изисквания; 

*адекватни на риска са 
дейности,съответствуващи на групата 

рискове, за които се отнасят. 

*изчерпателно развити, са когато от 

така представената информация се 

създава яснота за конкретния подход на 
участника, като комплекс от действия и 

съгласуването конкретно с всички 
необходими съгласувателни инстанции, 

описани и посочени са всички 

възможни конкретни рискове в хода на 

изпълнение на поръчката; техническото 

предложение предлага технология, 
организация на разработване на 

проектната документация в по-висока 

степен на подробност и задълбоченост; 

в техническото предложение са 

посочени конкретни мерки и механизми 
за организация на ангажираните 

експерти, разпределени са задачите във 

времето и между ангажираните 

експерти, описано е управлението на 

работните процеси, които следва да 
гарантират постигането на желания 

краен резултат, като е представена 

обосновка, която надвишава 

изискванията на Възложителя и 

гарантира реализиране на крайния 
резултат. 

 Като цяло предложената организация 

на   разработване на проектната 

документация е ясно изразена и 

аргументирана* 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



мерки за преодоляване и предотвратяване 
на риск,  дефиниран от възложителя. 

*Организацията на работа по отделните 
видове дейности  е повърхностна, 

недостатъчно ясно изразена и 

аргументирана, когато: от 

представената информация за някоя или 

за всички части или видове дейности, 
включени в обхвата на поръчката, 

съгласно Техническите задания (без 

единствено да ги преповтаря), не се 

създава яснота за техните 
характеристики и/или за етапите на 

работа заедно с разпределението на 

членовете на екипа  и техническите 

средства, за подхода на участника,който 

ще се предприеме за осъществяването им,  
участникът е описал отделните етапи на 

изпълнение на поръчката, но не са 

изложени мотиви 

относно предложената 

последователност на тяхното 
изпълнение; 

*ефективна е тази работа, която води до 

успешно изпълнение на обекта, като 

предлага повишаване на крайния резултат 

по отношения на време и качество. 
*не са изчерпателно развити, когато от 

така представената информация не се 

създава яснота за конкретния подход на 

участника, като комплекс от действия и 

мерки за преодоляване и предотвратяване 
на риск, дефиниран от възложителя.- 

Добра оценка 20т. получава участника, 
в чието техническото предложение 

предложена организация на  

разработване на проектната 

документация, обхваща всички видове 

дейности, включени в обхвата на 
поръчката, съгласно Техническите 

задания(без единствено да ги 

преповтаря), но е ефективна само в 

отделни свои части, и/или обосновката 
на предложената организация на работа 

по отделните дейности и части е 

повърхностна, недостатъчно ясно 

изразена и аргументирана* . В 

техническото предложение не са 
посочени конкретни мерки и механизми 

за организация на ангажираните 

експерти, разпределени са задачите във 

времето и между ангажираните 

експерти, но не е описано управлението 
на работните процеси, които следва да 

гарантират постигането на желания 

краен резултат. 

 Предложени мерки за предотвратяване 

на настъпването и мерки за 
преодоляване на последиците от 

сбъдването на всички групи рискове, 

дефинирани от Възложителя, но част от 

тях не са *изчерпателно развити и/или 

не всички са *адекватни на риска, за 
който се отнасят, и/или изпълнението 

им не е гарантирано от страна на 

участника.  

 

20 
точки. 

 

 

 

Забележки:  

 Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията  за 
съдържание, посочени в колона „Фактори , влияещи на оценката“, комисията  отстранява 

офертата от последващо участие. Ако не е представена информация по изпълнението на 
някоя от части или дейности  включени в обхвата на поръчката, съгласно Техническите 

задания, а същите единствено са преповторени, комисията  отстранява офертата от 

последващо участие. 

 В случай, че в  Методологията за изпълнение липсва информация, относно предложени 
мерки за предотвратяване на настъпването и/или предложени мерки за преодоляване на 

последиците от сбъдването на  някой от дефинираните рискове, това е основание за 

отстраняване от участие в процедурата 

 По показателя П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, членовете на 
оценителната комисия поставят една обща оценка, взета след решение с обикновено 

мнозинство. 

2.  Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” – П 2 



Изразява се в число, представляващо отношение между най-краткия предложен срок от участник 

в процедурата в календарни дни за изпълнение на поръчката и предложения срок в календарни 

дни за изпълнение на поръчката от конкретния участник, умножено с коефициент 10. 

     Най-кратък предложен срок 
К2  =     ---------------------------------------      х    10 

      Конкретно предложен срок 

 

3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П 3 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка.  

Този показател се изразява в число, представляващо отношение между най-ниската 

предложена цена от участник в процедурата и предложената цена за изпълнение на поръчката от 

конкретния участник в процедурата, умножена с коефициент 50. 

     Най-ниска предложена цена 
П3  =     ---------------------------------------      х    50 

      Конкретно предложена цена 

Комплексната оценка се получава от сбора на всички показатели  - П1+П2+П3 

Всяка оценка се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

На първо място се класира участник получил най-висока комплексна оценка. 

 

По Позиция №2 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът 

може да получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1+П2+П3  

1.Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА” – П1 

Участниците представят работна програма и времеви график за изпълнението на 

поръчката,  като изложат начина на изпълнение на поставената задача, при съобразяване на: 
взаимна обвързаност между отделните части на инвестиционния проект, спецификата, 

сложността и обема на поръчката, така че предложения срок реално да гарантира възможността 

за изработването на инвестиционните проекти в съответствие с нормативните изисквания и 

Техническите задания на Възложителя. 

     При оценяване на качеството на Техническото предложение за изпълнение на поръчката се 
преценява пълнотата и обосноваността на предложената програма и времеви график за 

изпълнение на договора, представена от участниците. 

На всеки участник по този показател комисията присъжда 40 точки или 20 точки, 

определени по следния начин: 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Макс. 

Показател – П 

(наименование) 

Относителна тежест 

в КО 

1. Техническо предложение – П 1  40 точки 

2. Срок за изпълнение – П 2  10 точки 

3. Ценово предложение – П 3  50 точки 



брой 

точки 40 

Фактори, влияещи на оценката  
По този показател Комисията оценява:  

В работната програма и времевия график да  

са описани всички необходими дейности, 

отчетени са вътрешната взаимосвързаност и 

координираност между отделните съставни 
части на инвестиционния проект. отчетена е  

координацията и взаимодействието между 

различните участници в екипа изработващ 

проектите. 
* Предложената програма за изготвянето на   

проектната документация е  ясно изразена и 

аргументирана,  когато: от  представената  

информация за всички  части на проекта, 

включени в обхвата на поръчката, съгласно 
Технически задания(без единствено да ги 

преповтаря)  се създава яснота за  подхода на 

участника за изпълнението им, представена е 

координацията и взаимодействието между 

различните участници в екипа изработващ 
проектите. 

 

Максимална оценка 40т. 
получава  

Участник в работната програма и 

времевия график на който са 

описани всички необходими 

дейности, отчетени са вътрешната 
взаимосвързаност и 

координираност между отделните 

съставни части на инвестиционния 

проект, отчетена е  координацията 
и взаимодействието между 

различните участници в екипа 

изработващ проектите. 

 Като цяло предложената програма 

за изготвянето на   проектната 
документация е ясно изразена и 

аргументирана* 

 

 

40 точки. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

* Предложената програма за изготвянето на   

проектната документация е повърхностна, 

недостатъчно ясно изразена и 

аргументирана, когато: от представената 

информация за някоя или за всички части или 
видове дейности, включени в обхвата на 

поръчката, съгласно Техническите задания 

(без единствено да ги преповтаря), не се 

създава яснота за етапите на работа ,  

участникът е описал отделните етапи на 
изпълнение на поръчката, но не са изложени 

мотиви относно предложената 

последователност на тяхното изпълнение и 

разпределението  на задачите във времето и 

между ангажираните експерти. 
*ефективна е тази работа, която води до 

успешно изпълнение на обекта, като предлага 

повишаване на крайния резултат по 

отношения на време и качество. 

Добра оценка 20т. получава 

участника, в чието техническото 

предложение работната програма 

и времевия график обхващат 

всички видове дейности, включени 
в обхвата на поръчката, съгласно 

Техническите задания(без 

единствено да ги преповтаря), но е 

ефективна само в отделни свои 

части, и/или обосновката на 
предложената програма на работа 

по отделните дейности и части е 

повърхностна, недостатъчно ясно 

изразена и аргументирана*.  

20 точки. 

 

 

 

Забележка:  

 Ако участник представи работната програма и времевия график, които не отговарят 
на изискванията  за съдържание, посочени в колона „Фактори , влияещи на 

оценката“, комисията  отстранява офертата от последващо участие. Ако не е 
представена информация по изпълнението на някоя от части или дейности  включени 

в обхвата на поръчката, съгласно Техническите задания, а същите единствено са 

преповторени, комисията  отстранява офертата от последващо участие. 



 По показателя П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, 
членовете на оценителната комисия поставят една обща оценка, взета след решение с 

обикновено мнозинство. 

2. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” – П 2 

Изразява се в число, представляващо отношение между най-краткия предложен срок от участник 

в избора на изпълнител на ОП в календарни дни за изпълнение на поръчката и предложения срок  
в календарни дни за изпълнение на поръчката от конкретния участник, умножено с коефициент 

10. 

     Най-кратък предложен срок 

К2  =     ---------------------------------------      х    10 

      Конкретно предложен срок 
 

3.Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П 3 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за 

изпълнение на обществената поръчка.  

Този показател се изразява в число, представляващо отношение между най-ниската 
предложена цена от участник в избора на изпълнител на ОП и предложената цена за изпълнение 

на поръчката от конкретния участник в избора на изпълнител на ОП, умножена с коефициент 50.  

     Най-ниска предложена цена 

П3  =     ---------------------------------------      х    50 

      Конкретно предложена цена 
Комплексната оценка се получава от сбора на всички показатели  - П1+П2+П3 

Всяка оценка се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

На първо място се класира участник получил най-висока комплексна оценка. 

 
Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се проверяват, за  да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в избора на изпълнител на ОП При установяване на грешки и пропуски  офертата се 
отстранява от участие . 

4. Процедура при еднакви предложения 

4.1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни и не може да се 

определи изпълнител, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнител между 

класираните на първо място оферти 

 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

28/07/2014г. 16:30 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

не 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Офертите  се подават  в стая 306 в сградата на общинска администрация до 16.30 часа на на 

28.07.2014г. 

Публично отваряне на офертите ………29.07.2014г. от 10.00 часа 

Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка: 

   По позиция 1- не по-вече от 150 календарни дни 

   По позиция 2- не по-вече от 90 календарни дни                

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 
28/07/2014г 



Проект: 

Съгласуван 

 с юрист :……………/Й.Петров/ 

 Главен счетоводител:…………… 
                                 /Сн.Стефанова/     

                                                                            

 

      ДОГОВОР ПУ- ………… 

   за позиция № 1 

 
Днес ................................. г. гр.Полски Тръмбеш, между 

         1. ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ с адрес гр. Полски Тръмбеш, ул.”Черно море” № 4, 

представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова  Стефанова – 

Гл. Счетоводител на Общината с ЕИК 000133933 наричани по - долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  от 

една страна        и 
        2. …………………………  със седалище и адрес на управление ........................................, 

представлявано от …………………………………. , ЕИК ……………………………………., 

наричан по долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна  

на основание чл.101 е от ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

  Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск срещу 

възнаграждение: Изработване на инвестиционни проекти за общински обекти по следните 

обособени позиции: 

Позиция № 1- Изработване на технически проекти за реконструкция на улични 

мрежи на територията на община Полски Тръмбеш, включително  частична подмяна на 

водопровод, включващи: 
- „Реконструкция на ул.”Антим I” и пл. ”Славейков”  в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”Иван Вазов ” в гр.Полски Тръмбеш” ; 
- „Реконструкция на ул.”Л.Каравелов” и  в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”РИЛА” в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на ул.”ТРАКИЯ” в гр.Полски Тръмбеш”; 

- „Реконструкция на улици от о.т.105 до о.т.67 и  от о.т.160 и 202 до о.т.162 
с.Страхилово: 

- „Реконструкция на улици от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т. 121-5м  до о.т.180 +10 м 

с.Раданово 

- „Реконструкция на улици от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м  с.П.Каравелово 

- „Реконструкция на улици от о.т.27 до о.т.44 с.Масларево: 
- „Реконструкция на улици о.т.47 до 101а  и от о.т.64 до о.т.97 с.Орловец 

- „Реконструкция на улици от о.т.23-10м до о.т.29 с.Павел  

- „Реконструкция на улици от о.т.46 до от 143а +50м с.П.Сеновец 

- „Реконструкция на улици от о.т.13  до о.т.52 с.Климентово 

 
 Чл.2. Поръчката ще се изпълнява в съответствие с  техническото задание ,  изискванията на ЗУТ, 

Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и други действащи към 

момента на изпълнение нормативни документи, касаещи материята на поръчката посочени в 

техническото задание. 

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на поръчката по договора е …….(…………………..) 

календарни дни. 



Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписване на договора и е 

до датата на приключване на изработването на проекта (означава датата на окончателно 

предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на проекта, след приемане на 

извършените проектни работи  с протокол от Възложителя), като в този период се включва само 
времето за проектиране. 

(2) Изработването на техническите  проекти включва три етапа: 

1. първи етап е с продължителност ……………… календарни дни и включва 

времето за извършване на геодезически измервания, полска работа и геометрични 

решения на трасетата  и проучване на техническата инженерна инфраструктура, 
разположена в обхвата на улиците, предварителни съгласувания с експлоатационните 

дружества и започва да тече от датата на подписване на договора;   

2. втори етап е с продължителност ……………… календарни дни и започва от деня, 

следващ датата на подписване на съгласувателен протокол с Възложителя, за 

представените от Изпълнителя материали посочени в т.1 по изпълнението на първи 
етап  и включва времето за изработване на оставащите дейности по проекта по съответните 

части  описани в техническото задание, съгласуване на проекта за засегнатата инфраструктура 

със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически нормативни документи и 

действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка и предаване 

на съгласувания проект, съгласно условията на документацията за преглед и разглеждане от 
Възложителя и за оценката му от строителен надзор. Във времето на този етап се отстраняват 

всички забележки на Възложителя от първи етап.  

3. трети етап  е с продължителност ……………… календарни дни и започва от деня, 

следващ датата на представяне  на констатираните бележки и грешки от  Възложителя и 

Строителен надзор в разгледаните проекти  и включва времето за отстраняване на забележките  
констатирани  от Възложителя и Строителен надзор и окончателно предаване на оригинали и 

копия на проекта, както се изисква в Заданието за проектиране. 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
        Чл.4. (1)  Стойността на договора възлиза на  ………………………. /…………………….  / лева 

без ДДС или …………………..лева/……………………/  с ДДС 

(2) Сумата, посочена в чл. 4, ал. 1 е фиксирана и не подлежи на промяна тя е единственото 

възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.  

      Чл.5.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение по чл. 4, ал.1  

от този договор, по следната схема: 

1. Авансово плащане: 30% от сумата по чл.4  платими в 10 (десет) дневен срок от датата 

на подписване на настоящия договор. 

2. Междинно плащане : 40% от сумата по чл.4  платими в 10 (десет) дневен срок от 
датата на подписване на протокол за предаване на изработените проекти след приключване на 

втори етап 

3.Окончателно плащане: 30% от сумата по чл.4, платими в 10 (десет) дневен срок от 

датата на подписване на протокол за предаване на изработените проекти след приключване на 

трети етап, при условие , че Изпълнителя е отстранил всички забележки констатирани от 
Възложителя и строителен надзор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема,  че  Ценовата оферта покрива изцяло разходите за 

изпълнението на всичките негови задължения по този Договор, включително, без ограничения, 

следните разходи: 

1. разходите за изпълнение на Дейностите по договора и всички разходи и плащания за 
изпълнение на поръчката съгласно Заданието за проектиране, както и всички други присъщи 

разходи; 

2. цената на Финансовия риск. 



 

 (3) Плащанията на изпълнителя се извършват по сметка на изпълнителя при Банка 

………………………………………………………………………………… 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 6 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да осигурява и превежда необходимите средства за финансиране на възложените и 

извършени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Да предостави изходните данни/информация, необходими за работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвянето на работния проект; 

3. Да предоставя допълнителни данни в съответствие с неговата компетентност, когато 

такива са необходими за работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. Да осигури Строителен надзор за изготвяне на оценка  за съответствие на проектите 

Чл. 7 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1 да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленски 

решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2 да одобрява/отхвърля предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ варианти в хода на изработване 

на работния проект; 

3 да изисква от Изпълнителя да извърши необходимите корекции в работния проект въз 
основа на извършено съгласуване с фирмите, експлоатиращи техническата инфраструктура и в 

сроковете, посочени в Чл. 2 

 

IV.ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8.  Да  изработи   възложената  поръчка  в договорения  срок,  с   високо качество   и   в  обем   
и   съдържание,   съответстващ   на  техническото задание, ЗУТ и всички   нормативни изисквания 

съгласно  действащото българско законодателство към датата на подписване на договора .  

 Чл.9. Документацията  да се изработи от правоспособни лица с пълна проектантска 

правоспособност по всички части на документацията, като за всеки подобект се изработва 

самостоятелен проект. 
Чл.10. Да осигури наличието на валидна застраховка за професионална отговорност за целия 

срок на настоящия договор. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява техническото оборудване и софтуера, които са му 

необходими за точното изпълнение на Договора. 

Чл.12.До съгласуване на проекта с всички институции да оказва необходимото съдействие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при необходимост коригира частите на проектите съгласно указанията и 

препоръките на съгласуващите институции и дружества.  

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ защитава изработените проекти  при всички необходими съгласувания 

и одобрявания със съответните инстанции . 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да отстранява грешки и пропуски, допуснати при изготвянето на проекта 

2. След приключване на втори етап на изпълнението на поръчката да представи за предварителен 

преглед  на Възложителя  проектни материали в един комплект  със следното съдържание за 

всеки подобект : 

- обяснителна записка с подробна мотивировка на приетото проектно решение на нивелета и 
конструкцията на настилката, вкл.допуснатите отклонения; 



- технически спецификации 

- всички чертежи в съответния формат А2 иА3; 

- количествени сметки и подробни ведомости 

- обобщена количествена сметка 
- магнитен носител СD с посочената по-горе информация – 1 бр. Текстовите части да бъдат на 

Word  и  Excel, чертежите да бъдат представени във формат.dwg 

Приемането им от Възложителя става с двустранно подписан приемно –предавателен протокол. 

3. След приключване на трети етап  на поръчката, проектните материали да се представят  за 

всеки подобект , както следва : 
- чертежи в оригинал / ненагънати/ и текстовата част във формат А 4 – 1 комплект с 

оригинални подписи и печати 

- 3 комплекта проектна документация  /с нагънати чертежи/ с оригинални печати и подписи 

- магнитен носител със запис на проекта на СD – 2 броя 

Приемането им от Възложителя става с двустранно подписан приемно –предавателен протокол. 
4. Да предоставя по всяко време възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   да контролира изпълнението 

на поръчката 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходните данни/информация, необходими за 

изготвянето на работния проект 

2. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие в съответствие с неговата компетентност за 

предоставяне на допълнителни данни/информация, необходими за дейността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 16. С настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

прехвърлими права на интелектуална собственост върху Проекта и Проектната документация.  
Предаденият от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.17. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

-  По взаимно съгласие на страните; 
- При виновно неизпълнение задълженията на една от страните по договора - със 7 /седем/- 

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, когато:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал работа по изпълнение на договора повече от 10 дни след 

влизане в сила на настоящия договора. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предал изцяло възложената работа за всеки отделен етап по договора 

повече от 10 календарни дни след определения в договора срок.  

 

VI.НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ  

      Чл.19. (1) Гаранцията за изпълнение  в размер на 2 % от офертната стойност е под формата на 
банкова гаранция или парична сума. 
(2) Валидността на банковата гаранция трябва да покрива срока на договора за изпълнение на 
поръчката до изготвянето на положителна оценка за съответствие на проекта  по реда на ЗУТ от 
строителен надзор. 
(3) Гаранцията по ал.1 се освобождава в 10-дневен срок след изготвянето на окончателен доклад 
от строителн надзор за оценка на проектите , въз основа подписан протокол  от Изпълнителя  и 
Възложителя.. 
(4) Гаранцията за изпълнение на договора се задържа: 

> при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя; 
> при разваляне на договора по вина на Изпълнителя; 
> за претърпени вреди в следствие на виновно неизпълнение на договора от 



Изпълнителя; 
(5) Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли  
законно при Възложителя. 
Чл.20.При     предсрочно     прекратяване     на    договора     по     вина    на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 

заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5/пет/% и възстановява получения аванс. 

 Чл.21.При   просрочване   на   договорените   срокове   за   завършване   и предаване на   проекта   

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   изплаща   на      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка   в  размер на  0.05%  от  
стойността  на  договора  за   всеки  ден просрочие, но не повече от 10 /десет/ % от стойността 

му. 

Чл.22. Последното плащане по договора ще се осъществи след изплащането на неустойка по 

чл.21 от страна на изпълнителя, ако дължи такава. 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на 

преговори от страните  и подписване на допълнителни споразумения, а когато това е невъзможно 

– по реда на Гражданско – процесуалния кодекс. 

§2. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите и действуващото законодателство. 
§3. Адреси за кореспонденция на страните  са адресите на седалищата им, посочени в този 

договор. 

§4 . Страните по договор за обществена поръчка  не могат да го изменят, с изключение по чл.43 

от ЗОП  

§5.  Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 
 

ДОГОВАРЯЩИ  СЕ: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Полски Тръмбеш         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Гл. Счетоводител:___________                                                       _________________ 

                             /С. Стефанова/                                                       / …………………../ 

Кмет: ______________________________ 

                              /Георги Чакъров/ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Проект: 

Съгласуван 

 с юрист :……………/Й.Петров/ 
 Главен счетоводител:…………… 

                                 /Сн.Стефанова/     

                                                                            

 

 

 

      ДОГОВОР ПУ- ………… 

За позиция № 2 

 

Днес ................................. г. гр.Полски Тръмбеш, между 

         1. ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ с адрес гр. Полски Тръмбеш, ул.”Черно море” № 4, 
представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова  Стефанова – 

Гл. Счетоводител на Общината с ЕИК 000133933 наричани по - долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  от 

една страна        и 

        2. …………………………  със седалище и адрес на управление ........................................, 

представлявано от …………………………………. , ЕИК ……………………………………., 
наричан по долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна  

на основание чл.101 е от ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 

 

II. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 
  Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск срещу 

възнаграждение : Изработване на инвестиционни проекти за общински обекти по следните 

обособени позиции: 

Позиция 2- Изработване на технически  проект за укрепване на откоса в участъка между 

о.т.103 и о.т.105 по ул.”Под брега”(“Зли дол” по КРР ). 
 Чл.2. Поръчката ще се изпълнява в съответствие с  техническото задание ,  изискванията на ЗУТ, 

Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и други действащи към 

момента на изпълнение нормативни документи, касаещи материята на поръчката посочени в 

техническото задание. 
Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на поръчката по договора е …….(…………………..) 

календарни дни. 
Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписване на договора и е 

до датата на приключване на изработването на проекта (означава датата на окончателно 

предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на проекта, след приемане на 
извършените проектни работи  с протокол от Възложителя), като в този период се включва само 

времето за проектиране. 

(2) Изработването на техническите  проекти включва два етапа: 

1. първи етап е с продължителност ……………… календарни дни и започва от деня, 

следващ датата на подписване на настоящия договор и включва времето за изработване на 
проекта по съответните части  описани в техническото задание, съгласуване на проекта за 

засегнатата инфраструктура със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите 

технически нормативни документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение 

на обществената поръчка и предаване на съгласувания проект, съгласно условията на 

документацията за преглед и разглеждане от Възложителя и за оценката му от строителен надзор.  



3. втори етап  е с продължителност ……………… календарни дни и започва от деня, 

следващ датата на представяне на представяне  на констатираните бележки и грешки от  

Възложителя и Строителен надзор в разгледаните проекти  и включва времето за отстраняване на 

забележките  констатирани  от Възложителя и Строителен надзор и окончателно предаване на 
оригинали и копия на проекта, както се изисква в Заданието за проектиране. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

        Чл.4. (1)  Стойността на договора възлиза на  ………………………. /…………………….  / лева 

без ДДС или …………………..лева/……………………/  с ДДС 
(2) Сумата, посочена в чл. 4, ал. 1 е фиксирана и не подлежи на промяна тя е единственото 

възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.  

      Чл.5.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение по чл. 4, ал.1  

от този договор, по следната схема: 

1. Авансово плащане: 30% от сумата по чл.4  платими в 10 (десет) дневен срок от датата 
на подписване на настоящия договор. 

3.Окончателно плащане: 70% от сумата по чл.4, платими в 10 (десет) дневен срок от 

датата на подписване на протокол за предаване на изработените проекти след приключване на 

втори етап, при условие , че Изпълнителя е отстранил всички забележки констатирани от 

Възложителя и строителен надзор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема,  че  Ценовата оферта покрива изцяло разходите за 

изпълнението на всичките негови задължения по този Договор, включително, без ограничения, 

следните разходи: 

1. разходите за изпълнение на Дейностите по договора и всички разходи и плащания за 

изпълнение на поръчката съгласно Заданието за проектиране, както и всички други присъщи 
разходи; 

2. цената на Финансовия риск. 

 

 (3) Плащанията на изпълнителя се извършват по сметка на изпълнителя при Банка 

………………………………………………………………………………… 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 6 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да осигурява и превежда необходимите средства за финансиране на възложените и 

извършени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Да предостави изходните данни/информация, необходими за работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвянето на работния проект; 

3. Да предоставя допълнителни данни в съответствие с неговата компетентност, когато 

такива са необходими за работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. Да осигури Строителен надзор за изготвяне на оценка  за съответствие на проектите 

 

Чл. 7 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1 да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленски 

решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2 да одобрява/отхвърля предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ варианти в хода на изработване 
на работния проект; 



3 да изисква от Изпълнителя да извърши необходимите корекции в работния проект въз 

основа на извършено съгласуване с фирмите, експлоатиращи техническата инфраструктура и в 

сроковете, посочени в Чл. 2 

 

IV.ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. Да  изработи   възложената  поръчка  в договорения  срок,  с   високо качество   и   в  обем   

и   съдържание,   съответстващ   на  техническото задание, ЗУТ и всички   нормативни изисквания 

съгласно  действащото българско законодателство към датата на подписване на договора .  

 Чл.9. Документацията  да се изработи от правоспособни лица с пълна проектантска 
правоспособност по всички части на документацията,  

Чл.10. Да осигури наличието на валидна застраховка за професионална отговорност за целия 

срок на настоящия договор. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява техническото оборудване и софтуера, които са му 

необходими за точното изпълнение на Договора. 

Чл.12.До съгласуване на проекта с всички институции да оказва необходимото съдействие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при необходимост коригира частите на проекта съгласно указанията и 

препоръките на съгласуващите институции и дружества.  

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ защитава изработените проекти  при всички необходими съгласувания 

и одобрявания със съответните инстанции . 
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да отстранява грешки и пропуски, допуснати при изготвянето на проекта 

2. След приключване на първи етап на изпълнението на поръчката да представи за предварителен 

преглед  на Възложителя  проектни материали в един комплект  със следното съдържание: 

- обяснителна записка с подробна мотивировка на приетото проектно решение  придружени с 
технически спецификации 

- всички чертежи в съответния формат А2 иА3; 

- количествени сметки и подробни ведомости 

- обобщена количествена сметка 

- магнитен носител СD с посочената по-горе информация – 1 бр. Текстовите части да бъдат на 
Word  и  Excel, чертежите да бъдат представени във формат.dwg 

Приемането им от Възложителя става с двустранно подписан приемно –предавателен протокол. 

3. След приключване на втори етап  на поръчката, да  представи  проектните материали , както 

следва : 

- чертежи в оригинал / ненагънати/ и текстовата част във формат А 4 – 1 комплект с 
оригинални подписи и печати  

- 3 комплекта проектна документация /с нагънати чертежи/ с оригинални печати и подписи 

- магнитен носител със запис на проекта на СD – 2 броя 

Приемането им от Възложителя става с двустранно подписан приемно –предавателен протокол. 

4. Да предоставя по всяко време възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   да контролира изпълнението 
на поръчката 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходните данни/информация, необходими за 

изготвянето на работния проект 

2. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие в съответствие с неговата компетентност за 
предоставяне на допълнителни данни/информация, необходими за дейността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



Чл. 16. С настоящия договор Изпълнителят прехвърля на Възложителя всички прехвърлими 

права на интелектуална собственост върху проекта и проектната документация.  предаденият от 

изпълнителя проект става собственост на Възложителя. 

 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.17. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

-  По взаимно съгласие на страните; 

- При виновно неизпълнение задълженията на една от страните по договора - със 7 /седем/- 
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, когато:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал работа по изпълнение на договора повече от 10 дни след 

влизане в сила на настоящия договора. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предал изцяло възложената работа за всеки отделен етап по договора 
повече от 10 календарни дни след определения в договора срок.  

 

VI.НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ  

      Чл.19. (1) Гаранцията за изпълнение  в размер на 2 % от офертната стойност е под формата на 

банкова гаранция или парична сума. 
(2) Валидността на банковата гаранция трябва да покрива срока на договора за изпълнение на 
поръчката до изготвянето на положителна оценка за съответствие на проекта  по реда на ЗУТ от 
строителен надзор. 
(3) Гаранцията по ал.1 се освобождава в 10-дневен срок след изготвянето на окончателен доклад 
от строителн надзор за оценка на проектите , въз основа подписан протокол  от Изпълнителя  и 
Възложителя.. 
(4) Гаранцията за изпълнение на договора се задържа: 

> при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя; 
> при разваляне на договора по вина на Изпълнителя; 
> за претърпени вреди в следствие на виновно неизпълнение на договора от 
Изпълнителя; 

(5) Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли  
законно при Възложителя. 
Чл.20.При     предсрочно     прекратяване     на    договора     по     вина    на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 

заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5/пет/% и възстановява получения аванс. 

 Чл.21.При   просрочване   на   договорените   срокове   за   завършване   и предаване на   проекта   

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   изплаща   на      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка   в  размер на  0.05%  от  

стойността  на  договора  за   всеки  ден просрочие, но не повече от 10 /десет/ % от стойността 
му. 

Чл.22. Последното плащане по договора ще се осъществи след изплащането на неустойка по 

чл.21 от страна на изпълнителя, ако дължи такава. 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на 
преговори от страните  и подписване на допълнителни споразумения, а когато това е невъзможно 

– по реда на Гражданско – процесуалния кодекс. 

§2. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите и действуващото законодателство. 

§3. Адреси за кореспонденция на страните  са адресите на седалищата им, посочени в този 
договор. 

§4 . Страните по договор за обществена поръчка  не могат да го изменят, с изключение по чл.43 

от ЗОП  

§5.  Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 



 

ДОГОВАРЯЩИ  СЕ: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Полски Тръмбеш         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Гл. Счетоводител:___________                                                       _________________ 

                             /С. Стефанова/                                                       / …………………../ 

Кмет: ______________________________ 

                              /Георги Чакъров/ 

 


