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BG-Варна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство 

съответстващо на изискванията, определени от възложителите 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Строителство 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт 

ДПП Златни пясъци, гр. Варна ул. Р. Димитриев 10, За: Юлия Тумбаркова, 

Република България 9000, Варна, Тел.: 052 355591, E-mail: dppzlatni@abv.bg, 

dnpzlatni@nug.bg, Факс: 052 355541 

Място/места за контакт: ДПП Златни пясъци кк Златни пясъци, до хотел Зора 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//parkzlatnipiasaci.com. 

Адрес на профила на купувача: http://www.parkzlatnipiasaci.com/?p=2521. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна 

информация: На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за 

участие: На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите 

или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и 

Регионална или местна агенция/служба 

Основна дейност на възложителя 

Друг: Околна среда 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и 

възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.1)Описание 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=672309&PHPSESSID=9127d717893aa97bc380d8465ab51b0c&header=&header=print#I.
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=672309&PHPSESSID=9127d717893aa97bc380d8465ab51b0c&header=&header=print#II.
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=672309&PHPSESSID=9127d717893aa97bc380d8465ab51b0c&header=&header=print#IV.
mailto:dppzlatni@abv.bg,%20dnpzlatni@nug.bg
mailto:dppzlatni@abv.bg,%20dnpzlatni@nug.bg
javascript:openURL('http//parkzlatnipiasaci.com')
javascript:openURL('http://www.parkzlatnipiasaci.com/?p=2521')


II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

„Събаряне на сгради, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на 

терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с. 

Кранево, местност „Калето“, община Балчик, област Добрич по Проект: ИД-

ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Златни 

пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 

2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор за БФП № DIR-5113326-C-008” 

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, 

доставката или услугата 
Строителство 

Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на 

изискванията, определени от възложителите   

Място на изпълнение: с. Кранево, местност „Калето“, община Балчик, област 

Добрич, терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта 

Код NUTS: BG332 

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за 

Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката 

При изпълнение на поръчката следва да се съборят 25 съществуващи сгради, 

извозване на строителните отпадъци и рекултивация на терен с 

идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с. Кранево, 

местност „Калето“, община Балчик, област Добрич по Проект: ИД-ПП 

„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Златни 

пясъци” който се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор за БФП № DIR-5113326-C-008 съгласно 

техническа спецификация/Техническа екпертиза-Приложение 1, неразделна 

част от настоящата документация. 

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

45111300, 45110000 

Описание: 
Работи по събаряне  

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи  

ІІ.1.8)Обособени позиции 

НЕ 

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 

 



II.2)Количество или обем на поръчката 

ІІ.2.1)Общо количество или обем 

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Ръчно и механизирано 

събаряне на 25 стари самосрутващи се постройки и изравняване на терена под 

тях:Сграда 39459.15.560.2 – караулно, рискова група „ІІ“ – за събаряне, ЗП-

62м2;Сграда 39459.15.560.3 – щаб, рискова група „ІІ“ – за събаряне, ЗП-

370м2; Сграда 39459.15.560.4 – първо спално, рискова група „ІІ“ – за 

събаряне, ЗП-329м2;Сграда 39459.15.560.5 – второ спално, рискова група „ІІ“ 

– за събаряне - ЗП-341м2; Сграда 39459.15.560.6 – кухненски блок, рискова 

група „ІІ“ – за събаряне, ЗП-340м2;Сграда 39459.15.560.7 – склад, рискова 

група „ІІІ“/ „ІІ“(за пристройката) – за събаряне, ЗП-183м2;Сграда 

39459.15.560.8 – дежурни разчети, рискова група „І“ – за събаряне, ЗП-

151м2;Сграда 39459.15.560.9 – старо спално, рискова група „ІІ“ – за събаряне, 

ЗП-181м2; Сграда 39459.15.560.10 – гараж, рискова група „ІІ“ – за събаряне - 

ЗП-422м2; Сграда 39459.15.560.12 – укритие РРЦ, рискова група „ІІ“ – за 

събаряне, ЗП-305м2; Сграда 39459.15.560.15 – склад, рискова група „ІІІ“ – за 

събаряне, ЗП-22м2; Сграда 39459.15.560.18 – кабинети, рискова група „ІІ“ и 

Сграда 39459.15.560.24 – тоалетни, рискова група „І“ – за събаряне, ЗП-61м2 ; 

Сграда 39459.15.560.19 – укритие РЛС, рискова група „ІІ“ – за събаряне, ЗП-

173м2;Сграда 39459.15.560.20 – ГСМ, рискова група „ІІ“ – за събаряне, ЗП-

35м2.; Сграда 39459.15.560.21 – склад ОМ, рискова група „ІІІ“ – за събаряне, 

ЗП-178м2;Сграда 39459.15.560.22 – склад РЛИ, рискова група „ІІІ“ – за 

събаряне, ЗП-175м2; Сграда 39459.15.560.23 – тоалетни, рискова група „ІІІ“ – 

за събаряне, ЗП-15м2; Сгради 39459.15.560.25 – свинарник, рискова група „І“ 

и Сграда 39459.15.560.26 – свинарник, рискова група „І“ и Сграда 

39459.15.560.27 – свинарник, рискова група „І“ – за събаряне, ЗП-

73м2;Сграда 39459.15.560.28 – склад и тоалетни, рискова група „ІІ“ – за 

събаряне, ЗП-28м2;Сграда 39459.15.560.29 – склад и тоалетни, рискова група 

„І“ – за събаряне, ЗП-22м2; Сграда 39459.15.560.30 – тоалетни към стая за 

свиждане, рискова група „І“ – за събаряне, ЗП-3м2;Сграда 39459.15.560.31 – 

подземен гараж, рискова група „ІІ“ – за събаряне, ЗП-58м2.Почистване на 

терена:Ръчно натоварене на строителни отпадъци на транспортна техника ( 

К=1,2) - 80% от общата маса;Механизирано натоварене на строителни 

отпадъци на транспортна техника ( К=1,2) - 20 % от общата маса; Извозване 

на строителни отпадъци до депо с включена такса депо и разтоварване; 

Почистване и просветляване на пътната и алейна мрежа – обща площ – 6 000 



кв. м.;Обезопасяване на оставащите сгради и съоръжения – съгласно 

предвидените мерки от конструктивното становище за съответната 

сграда/съоръжение./6 сгради /сграда 1, 11, 13, 14, 16 и 17 от списъка на 

рисковите сгради – Приложение 7 /;Рекултивация на терена.;Други 

дейности:Изготвяне и съгласуване с възложителя на План за безопасност и 

здраве.;Изготвяне и съгласуване с възложителя на План за управление на 

строителните отпадъци за премахването на сградите. При извършване на 

гореописаните дейности изпълнителят е длъжен да пази дървесната и др. 

растителност, както и да се намесва възможно най-малко в околното 

пространство. 

Прогнозна стойност без ДДС 
335000 BGN 

ІІ.2.2)Опции 

НЕ 

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 

Завършване 

30.09.2015 г.  

 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката 

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 

(1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се 

представят в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по сметка 

на Възложителя или 2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на 

Възложителя. (2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на 

гаранцията за участие, съответно за изпълнение. (3) Гаранцията за участие, 

определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и 

представена като парична сума или банкова гаранция е в размер на 3 300 лв. 

(4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична 

сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG21 FINV 

91503300174003. и BIC: FINVBGSF, на РДГ- Варна в Първа инвестиционна 

банка (5) При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, 

същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от 

ЗОП и изрично разписани в чл.23, ал. 2 от настоящите условия. Срокът на 

валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на 

валидност на офертата, а именно 90 календарни дни, считано от последната 



обявена дата за подаване на оферти. (6) На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, 

Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% 

(пет процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от 

спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова 

гаранция преди подписването на договора. (7) Внасянето на гаранцията за 

изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане 

по IBAN: BG21 FINV 91503300174003. и BIC: FINVBGSF, на РДГ- Варна в 

Първа инвестиционна банка (8) Ако участникът представя банкова гаранция 

за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, 

с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа 

задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане 

при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на 

банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след 

датата на срока на договора. (9) Банковите разходи по откриването на 

гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им 

усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и 

заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че 

размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата 

процедура. (10) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до 

решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на 

обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. (11) 

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от 

нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на 

срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни 

задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят 

освобождава гаранцията за участие по реда на чл.62 от ЗОП. Възложителят 

освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредбите, които ги уреждат 

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осигури от бюджета на 

Проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

ДПП „Златни пясъци” който се изпълнява в рамките на Оперативна програма 

"Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор за БФП № DIR-5113326-C-008. 

Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката се извършва въз 



основа на: приемо-предавателен протокол за извършена работа съответствие 

с Техническа спецификация(Техническа екпертиза), Ценова оферта и 

Линейния график Заплащането на дейностите по договора: 1. Авансово 

плащане в размер на 30 % /тридесет процента/ от цената по договора платими 

в 30 дневен срок от датата на възлагането. Изпълнителя трябва да използва 

авансовото плащане само за покриване на разходи които му са необходими за 

изпълнението на Договора. Възложителя може да поиска доказателства, че 

авансовото плащане е използвано за изпълнение на договора чрез 

представяне на копия от фактури и/или договори и/или платежни документи 

и/или други. 2.Окончателно плащане, представляващо 70% (седемдесет 

процента) от цената по договора, платими в 30 дневен срок след подписване 

приемо-предавателен протокол за извършена работа съответствие с 

Техническа спецификация(Техническа екпертиза), Ценова оферта и Линейния 

график и представена фактура. След представяне на фактура за авансово или 

окончателно плащане от изпълнителя, възложителят Дирекция на Природен 

парк „Златни пясъци“ иницира плащане по СЕБРА в 3 дневен срок. 

Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието и 

храните, като второстепенен разпоредител на бюджет осъществява 

плащането. 

ІІІ.1.3)Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически 

лица 

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за 

създаване на юридическо лице. Договорът за обществена поръчка се сключва, 

след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на 

създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни 

физически и/ или юридически лица, те представят еквивалентен документ за 

регистрация от държавата, в която са установени. 

ІІІ.1.4)Други особени условия 

Срок на договора за изпълнение на дейностите предмeт на поръчката – до 30 

дни от сключване на договора за изпълнение, но не по-късно от 30.09.2015г. 

ІІІ.2)Условия за участие 

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за 

вписването им в професионални или търговски регистри 
Изискуеми документи и информация: Комплектът офертни документи следва 

да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 



офертата, подписан от участника. 2. Оферта - представяне на участника, 

съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване 

на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2 се представят за 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при 

участие на чуждестранно лице, се представят от участника в обединението, 

който ще изпълнява дейностите по предмета на поръчката. Ако участникът е 

обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и 

оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено 

обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва 

представляващия обединението. Документът за създаване на обединението 

следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на 

обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на 

обединението след подаване на офертата. 3. Документ за внесена гаранция за 

участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова 

гаранция за участие. 4. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и 

подписан образец. 5. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от 

ЗОП - попълнен и подписан образец. 6. Декларация относно обстоятелствата 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 7. Декларация за 

съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при 

приложимост/. 8. Декларация от подизпълнители за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т.1 и т. 2 

от ЗОП – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 9. Декларация по 

чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 10. 

Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и 

подписан образец. 11. Декларация, че ако участникът бъде избран за 

изпълнител, преди подписване на договора за изпълнение ще предостави на 

Възложителя копие от застраховка “Професионална застраховка в 

строителството” по смисъла на чл.171 от ЗУТ и ще я поддържа валидна за 

целия срок на договора - попълнен и подписан образец. 12. Декларация във 

връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици– попълнен и 

подписан образец. 13. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, 

ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза– 

попълнен и подписан образец. 14.Декларация за извършен оглед на обекта– 

попълнен и подписан образец. Б. ПЛИК №2: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” с посочено наименование на участника. 



Този плик следва да съдържа попълнен образец на Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката. Участниците имат право да представят в Плик 

№2 декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В. ПЛИК №3: с надпис 

„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” с посочено наименование на участника. Този плик 

следва да съдържа попълнен образец на Предлаганата цена. Забележка: 

Всички документи в офертата, съдържащи цени се поставят в плика 

„Предлагана цена”. Ако в документацията има финансово предложение, 

което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие. 

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация: няма 

Минимални изисквания: няма 

ІІІ.2.3)Технически възможности 

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на 

офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката, и придружено от: -посочване на публичните регистри, в които се 

съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, 

която информация включва данни за компетентните органи, които са издали 

тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт, или -копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 

дейности; 2. Сертификат на участника за въведена система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват строителство -копие, 

заверено от участника; 3. Сертификат на участника за въведена система за 

управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно ISO 

14001:2004 с обхват строителство (или еквивалентни). 4. Списък екип, който 

ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката, придружен от 

автобиографии и декларации за ангажираност(по образец). 

Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнено строителство 

сходно с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години 

към датата, определена като краен срок за подаване на оферти. *Забележка: 

За еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка строителство се 

считат дейности по събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци 

на депо за строителни отпадъци 2. Участникът да има въведена система за 

управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват 

строителство. Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за 

представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление 

на качеството. 3. Участникът да има въведена система за управление по 

отношение на опазване на околната среда, съгласно ISO 14001:2004 с обхват 

строителство (или еквивалентни). Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се 

дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни 



мерки за управление по отношение на опазване на околната среда. 4. 

Участниците следва да разполагат със следния екип: - Технически 

ръководител - минимум средно специално образование с четиригодишен курс 

на обучение и придобита професионална квалификация в областите 

„Архитектура и строителство” или аналогична. Трудов стаж по 

специалността – минимум 3 години; да е ръководил изпълнението на най-

малко един обект включващ събаряне на сгради ; -Координатор по 

безопасност и здраве: притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за 

завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството 

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно - Експерт 

ПБЗ- Висше, степен магистър притежаващ проектантска правоспособност - 

Експерт ПУСО - Висше, степен магистър притежаващ проектантска 

правоспособност 

ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1)Вид процедура 

ІV.1.1)Вид процедура 

Открита 

 

ІV.2)Критерии за оценка на офертите 

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите 

Икономически най-изгодна оферта при: 

Посочените по-долу показатели: 

Показател: Срок за изпълнение (в календарни дни) ; тежест: 50 

Показател: Твърдо договорена цена за цялостно изпълнение на поръчката ; 

тежест: 50 

 

IV.3)Административна информация 

ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие 

(спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или 

на описателен документ (при състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие 
20.07.2015 г.  Час: 16:00 

Платими документи 

НЕ 

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 

20.07.2015 г.  Час: 16:00 

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или 

заявленията за участие 

Български 

IV.3.7)Срок на валидност на офертите 



Продължителност в дни 

90 

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите 

Дата: 21.07.2015 г.  Час: 10:00 

Място 

в сградата на ДПП "Златни пясъци"– кк Златни пясъци, до хотел Зора. 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на 

фирмата участник или упълномощено от него лице, представило 

пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до 

сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на 

горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на 

предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За 

участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ 

за самоличност • За упълномощените представители на участниците - 

документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата 

за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ 

служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • 

За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в 

която е извършено отварянето. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от 

фондове на ЕС 

Проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

ДПП „Златни пясъци” който се изпълнява в рамките на Оперативна програма 

"Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор за БФП № DIR-5113326-C-008”. 

VI.3)Допълнителна информация 

(1)За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за 

което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните 

ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в 

раздел I интернет адреси. (2)В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, 

часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат 

обявени в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси, не 

по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. 



(3) Срок за искане на разяснения по документацията за участие – до 7 дни 

преди изтичането на срока за получаване на офертите. (4)Възложителят 

изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за 

кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да 

отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага 

и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. 

(5)Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в 

случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по 

поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на 

купувача на посочените в раздел I интернет адреси. (6)Сроковете за 

провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. 

(7)Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в 

писмен вид.Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, 

по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП или чрез комбинация от 

тези средства. (8)Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в 

деловодството на ДПП "Златни пясъци"– кк Златни пясъци, до хотел Зора. 

(9)Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, 

ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2 (с 

изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП. (10) Участникът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако 

не отговаря на изискването: По отношение на участника да не са налице 

обстоятелствата, предвидени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

деиствителни собственици. Административни изисквания съгласно Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Участникът ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря 

на изискването: По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, 

предвидени в Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. (11) В 

случаите, в които при критерий „икономически най-изгодна оферта“ не може 

да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се 

извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП. 

(12) На заседанието на комисията за провеждане на жребий могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители и имат право да присъстват представители на средствата за 



масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. (13) Възложителят 

уведомява лицата, които имат право да присъстват за датата, часа, мястото на 

отваряне и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в 

Профила на купувача, на адресите посочени в раздел I от обявлението, най-

малко два работни дни преди провеждане на жребия. 

VI.4)Процедури по обжалване 

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 

1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.2)Подаване на жалби 

съгласно чл. 120 от ЗОП 

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 

18.06.2015 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ 

ПОЗИЦИИ 
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