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ПУБЛИЧНА  ПОКАНА 

 

за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на независим строителен надзор  по време на Изграждане на 1 

бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен 

тип в УПИ V, кв.11 село Вълково"  във връзка с Договор за БФП BG161PO001/1.1-

12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 

предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по Оперативна програма  

„Регионално развитие  2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.1-12/2011  „Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, 

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011. 

  

 

 Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с изпълнение на Заповед № СПЕ- 136/24.07.2012г. на кмета на Община 

Сандански и на основание чл.14 ал.4 т.2 ЗОП отправяме настоящата покана за представяне 

на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим 

строителен надзор  по време на Изграждане на 1 бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 

с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково"   

Представената оферта следва да бъде изготвена съгласно изискванията, посочени по-долу: 

 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Възложител на обществената поръчка е: 

община Сандански 

адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” 14 

БУЛСТАТ 000024955 

 

II. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:    

 
 

Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуга – 

Предмет  на обществената поръчка е „Упражняване на независим строителен 

надзор  по време на Изграждане на 1 бр.Защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 

бр.Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" както и : 

- съставяне на окончателен доклад за обекта съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;  

- съставяне на технически паспорт на строежите на обекта съгласно чл. 176а от ЗУТ. 
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III. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

▪   упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на проект 

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги 

за деца в риск Община Сандански” и съответствието на извършващото се 

строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; 

техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните, и 

противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, 

договора за строителните работи; 

 

▪    съблюдаване за спазване на нормативната уредба за този род дейност, като: 

Закон за устройство на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа 

на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 

1 от 30.07.2003г., Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за актовете и 

протоколите, съставяни по време на строителството, Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, 

имащи отношения към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и 

социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./. 

 

 ▪    съблюдаване за законосъобразно започване на строежа; 

 ▪  пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

  ▪     съблюдаване за изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти; 

  ▪      контрол по спазване на условията за безопасност на труда съгласно проекта за 

организация на строителството; 

  ▪   съблюдаване за опазване на околната среда по време на изпълнение на 

строителството; 

   ▪     съблюдаване за качеството на влаганите строителни материали и изделия и 

съответствието им с нормите за безопасност; 

   ▪    недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството 

     ▪      съблюдаване за правилно изпълнение на строително-монтажните работи; 

               ▪      съблюдаване за годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

     ▪     изготвяне на досие на обекта и на документацията необходима за въвеждане 

на обекта в експлоатация 

     ▪        изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията  на  

ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.  

▪      съдействие на Възложителя при дейностите във връзка с въвеждането на 

обекта в експлоатация 
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IV.      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА 

ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Услугaтa трябва да бъдe изпълненa с много добро качество и в пълно 

съответствие с изискванията на Оперативна програма «Регионално развитие 2007-

2013 г.» и националното законодателство в областта на предмета на услугата.  
 В процеса на изпълнение на договора за упражняване на строителен надзор трябва 

да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 

от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 Изпълнителят се задължава да проверява и подписва необходимите актове за 

строежите. 

След завършване на строежите Изпълнителят трябва да завери екзекутивна 

документация за строежа съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя ще бъде 

изработена в по 4 (четири) екземпляра на хартиен и в по 2 екземпляра на електронен 

носител. 

 След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е  

необходимо да изготви окончателен доклад до Възложителя, като следва да го   

представи в 4 /четири/ оригинални екземпляра на хартиен носител. 

 Изпълнителят трябва да състави технически паспорт за строежа – предмет на 

настоящата услуга преди въвеждането му в експлоатация в обхват и съдържание 

съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Той трябва да 

го представи в 4 /четири/ оригинални екземпляра на хартиен носител. 

 

 

V.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

УПИ ХV, кв.4, с.Лешница, общ.Сандански  

УПИ V, кв.11,с.Вълково, общ.Сандански  

 

VI.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Срокът за изпълнение на договора е до завършване на строителните работи, 

окончателното приемане на обекта, въвеждането му в експлоатация и получаване на 

разрешение за ползване, но не по-късно от крайната дата на изпълнение на грантовия 

договор между Община Сандански и МРРБ  

 

VII.    РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА  
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Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците. 

 

   VIII.      СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

 

Офертата се представя в лева без ДДС. 

Максимална стойност на поръчката: 9074,20 (девет хиляди и седем и четири лева и 

двадесет ст.) без ДДС 

-авансово плащане в размер на 20% от сумата в срок до 15 календарни дни от 

подписване на договора. 

-окончателно плащане в размер на 80% от стойността след подписване на 

Констативен протокол за установяване годността за ползване (без забележки) на 

обекта в срок не по-малко от 10 календарни дни от представяне оригинална фактура 

за дължимата сума. 

 

      IX.    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

 

А. Общи изисквания 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 

за които не са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на 

настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители. 

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията по Чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47 ал. 2 се прилагат и за 

подизпълнителите.  

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът 

приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.  

 

Б. Специфични изисквания 

-Участникът да има сключена застраховка Професионална отговорност, съгласно 

чл. 171 от ЗУТ. 

-Участникът да притежава лиценз за упражняване на строителен надзор, валиден за 

целия период на договора. 

-Участникът да има опит с упражняването на надзор .Опитът следва да се  докаже 

със списък с изпълнени договори за строителен надзор през последните 3 години. 

 

    В. Съдържание на офертите 

Оферта (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 1); 
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1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (попълнен, подписан и подпечатан 

от кандидата Образец 2); 

2. Административни сведения за кандидата (попълнен, подписан и подпечатан от 

кандидата Образец 3); 

3. Единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър 

– заверено копие 

4. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (попълнен, подписан и 

подпечатан от кандидата Образец 4); 

5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (попълнен, подписан 

и подпечатан от кандидата Образец 5)); 

6. Декларация за  отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” 

от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 

бюджет на Европейските общности (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата 

Образец 6); 

7. Декларация за участие или не на подизпълнител (попълнен, подписан и подпечатан от 

кандидата Образец 7); 

8. Декларация за съгласие на участие на подизпълнител (ако е приложимо) (попълнен, 

подписан и подпечатан от кандидата Образец 8); 

9. Валидна застраховка Професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ – заверено 

от кандидата копие; 

10. Заверен от участника копие на лиценз за упражняване на строителен надзор 

11. Попълнен списък с изпълнени договори за строителен надзор през последните 3 

години 2011, 2010, 2009 (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 9); 

12. Попълнен списък с екип от правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани при 

изпълнение на поръчката (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 

10); 

13. ОПР и баланс за последните 3 години 2011, 2010, 2009 

14. Попълнена декларация за приемане на клаузите на договора (попълнен, подписан и 

(попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 11) 

15. Проект на договора – парафиран на всяка страница (Образец 12) 

 

 

Когато документите са ксерокопия се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, свеж 

печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се 

подписват от упълномощено лице се представя копие на нотариално заверено 

пълномощно от представителя на кандидата за изпълнител на поръчката. 

 

X.    СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът за валидност на офертите следва да е не по-малък от 90 календарни  дни. 

 

XI.    СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА  
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Офертата се представя в непрозрачен плик, който съдържа  два отделни други плика. 

Плик 1- Документи за подбор – съдържа документите, описани в Раздел IX от 

настоящата покана, без образец 1 

Плик 2- Техническо предложение – съдържа оферта –образец 1  

Плик 3- Ценово предложение- съдържа предлагана цена –образец 13 

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител, лично или 

по пощата с препоръчано писмо или куриер с обратна разписка на адреса на Община 

Сандански (гр.Сандански,бул. Свобода 14). 

Офертите се подават в един оригинал и две копия, като оригиналът и копията могат да 

бъдат поставени в един и същи плик.На копията задължително се поставя обозначение- 

КОПИЕ 

На плика следва да бъде изписано:   

- Предмета на поръчката: 

„Упражняване на независим строителен надзор  по време на Изграждане на 1 

бр.защитено жилище в УПИ ХV, кв.4 с.Лешница и 1 бр.Център за настаняване от семеен 

тип в УПИ V, кв.11 село Вълково" 

Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на Договор за БФП 

BG161PO001/1.1-12/2011/029 по проект „Подкрепа за деинституционализация на 

социални институции, предлагащи услуги за деца в риск Община Сандански”, по 

Оперативна програма  „Регионално развитие  2007-2013’’ , Приоритетна ос 1: „Устойчиво 

и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.1-12/2011  „Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, 

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011. 

 

- Името и адреса на възложителя: 

     Община Сандански,  

     Гр. Сандански 

     Бул. Свобода 14 

- Данни за участника:  

  наименование на участника  

адрес за кореспонденция 

телефон, факс и електронен адрес (по възможност) 

При приемане на офертата на участника върху големия плик се отбелязва 

поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във 

входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация  на социални институции, предлагащи услуги за 
деца в риск  Община Сандански”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 
– 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 

на документа се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан 

или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. 

 

Крайният срок за подаване на офертата е 17:00часа на  07.08.2012г. 

Критерий за оценка: 

Най- ниска цена  

 

XII.       Стартиране на договора  

   Изпълнението на договора по настоящата поръчка следва да започне след 

писмено уведомление от страна на Възложителя. 

    

 XIII.     Приложения към настоящата покана: 

 

  1.  Оферта (Образец 1); 

2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец 2); 

3.Административни сведения за кандидата (Образец 3); 

4.Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец 4); 

5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (Образец 5); 

6.Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква 

“а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)  № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 

общия бюджет на Европейските общности (Образец 6); 

7.Декларация за участие или не на подизпълнител (Образец 7); 

8.Декларация за съгласие на участие на подизпълнител (Образец 8); 

9.Попълнен списък с изпълнени договори за строителен надзор през последните 3  

години 2011, 2010, 2009 (Образец 9); 

10.Попълнен списък с екип от правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани при 

изпълнение на поръчката (Образец 10); 

11.Декларация за приемане на клаузите на договора (Образец 11) 

12.Проект на договор (Образец 12) 

13.Предлагана цена (Образец 13) 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Кмет на Община Сандански 

                          /Андон Михайлов Тотев/  

       


