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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

  

Номер на обявата: 138/ 28.01.2020 г. 

  

 Възложител: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00287 

Адрес: 3900 Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Анелия Кирилова 

Телефон: +359 877 876464 

E-mail:kmet@belogradchik.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Избор  на изпълнител за изготвяне на обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 

ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на многофамилни жилищни 

сгради на територията на община Белоградчик”.  

Кратко описание: В обхвата на обществената поръчка е предвидено изготвяне на 

доклад за установяване на техническите характеристики свързани с изискванията по 

чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на многофамилни жилищни 

сгради на територията на община Белоградчик”. 

 

Предмета на обществената поръчка включва следните дейности: 

Дейност 1 – извършване на архитектурно екзекутивно заснемане;  

Дейност 2 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорт на следните сгради: 
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№ 

Сграда 

Разгъната 

застроена площ 

(РЗП) 

 в кв.м. 

1 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, бул. „Съединение” № 23; 
1 894.57 кв.м. 

 

2 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1; 
1 981.00  кв.м. 

 

3 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 2; 
1 365.00  кв.м. 

4 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 4; 
1 717.00 кв.м. 

5 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 8; 
817.10  кв.м. 

6 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ж.к. Здравец 1-7;  
4 262.00 кв.м. 

 

7 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ж.к. „Здравец” № 8-11; 
2 083.00 кв.м. 

8 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Белоградчишки проход” № 

2; 
1 403.60 кв.м. 

9 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Белоградчишки проход” № 

4; 
1 190.20  кв.м. 

 

10 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Белоградчишки проход” № 

6; 

1 587.20  кв.м. 

11 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Отец Паисий” № 1-3; 
1 073.00  кв.м. 

12 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Любен Каравелов” № 3; 
3 456.00  кв.м. 

 

13 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Любен Каравелов” № 7 

1 588.00  кв.м. 

14 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Цар Иван Асен” № 14; 
906.54 кв.м. 

15 
Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Белоградчик, ул. „Цар Иван Асен” № 27; 
898.96  кв.м. 

 

Посочените РЗП на сградите са индикативни и община Белоградчик не носи отговорност 

при установяване на несъответствия с действителните РЗП. Всеки участник следва при 

изготвяне на офертата си да извърши оглед на място и да се запознае с действителното 

състояние на съответната сграда, за да може офертата му да е съобразена с конкретните 

условия на място.  

Място на извършване: Територията на гр. Белоградчик, административните адреси на 

сградите. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 753,63  (шестдесет и 

девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и шестдесет и три стотинки) лева без 

ДДС. 

 
Общата прогнозната стойност е максималната обща стойност за изпълнение на поръчката.  

Общата стойност на обществената поръчка се формира  като сбор от стойностите за изготвяне на 

обследвания  за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ  и изготвяне на технически паспорт за всяка конкретна сграда 

включена в обхвата на обществената поръчка.  

Стойността за изготвяне на обследвания  за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ  и изготвяне на технически паспорт за 

всяка сграда включена в обхвата на обществената поръчка се формира като произведение от 

предложената от участника единична цена (без ДДС) за 1кв.м.  и разгърната застроена площ 

 

Важно: Максималната единична цена за всяка сграда, включена в обхвата на 

настоящата обществена поръчка не трябва да надвишава 2,66 лв/кв. м.  

 

Участник, който е предложил обща цена, надхвърляща максимално определената 

обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката или максималната единична 

цена за всяка сграда, включена в обхвата на поръчката ще бъде отстранен от 

участие в обществената поръчка. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [ х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование:  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  

Номер на обособената позиция: [  ] 

Наименование:  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):   

Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование:  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  

Номер на обособената позиция: [  ] 

Наименование:  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): В 

обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата обява изисквания на възложителя.  

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1.За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и 

основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3-6; 

2.Възложителят отстранява от участие участник когато: 
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2.1.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

2.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 т. 

1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на действията за избор на 

изпълнител на настоящата обществена поръчка. 

Това изискване се прилага и когато участник е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване. 

Забележка: На основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП декларацията за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които 

представляват участника. 

Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 , т. 3-6 се подписва от лицето, което може самостоятелно 

да го представлява. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще използва капацитета на трети лица, посочените изисквания се 

прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

 

 

Технически и професионални способности:  
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Участникът в обществената поръчка трябва да отговаря на минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, както следва: 

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през 

последните 3 години от датата на подаване на офертата минимум една дейност с 

предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

Под „обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка“ следва 

се разбира услуги, свързани с обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорти. 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената услуга – по Образец № 9. 

 

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката: 

В състава им следва да се включат следния персонал от експерти и ръководител, които 

да отговарят на следните изисквания:  

- Ръководител на екипа –  висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър”, специалност „Архитектура” и пълна 

проектантска правоспособност;  

- Експерт строителен инженер – висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър”, специалност „Строителен инженер” 

(ПГС/ССС или еквивалентно) и пълна проектантска правоспособност;  

- Експерт строителен инженер – технически контрол по част 

„Конструктивна“ – висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” специалност „Строителен инженер” (ПГС/ССС или 

еквивалентно); включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва 

в Държавен вестник и пълна проектантска правоспособност ;  

- Експерт Електроинженер – висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър, специалност „Електроинженер” (или 

еквивалент) и пълна проектантска правоспособност;  

- Експерт инженер по отопление, вентилация и климатизация на сгради и 

системи за поддържане на микроклимата в сгради – висше образование с 

образователно-квалификационна степен „магистър” специалност „Отопление, 

вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на 

микроклимата в сгради (или еквивалент) и пълна проектантска 

правоспособност;  

- Експерт инженер ВиК – висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър” специалност „ВиК” (или еквивалент). 

Когато обследването на сградите се извършва от консултант, получил удостоверение по 

реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ в състава му се включват физически лица, 

упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на  
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изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Когато обследването се извършва от проектанти, 

в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и 

проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка 

на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал.1, т. 1 - 3 от ЗУТ. Независимо 

дали обследването ще се извършва от консултант или от проектанти с ППП участника 

представя списък на проектантите, които ще извършват обследването по образец. 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват 

професионалната компетентност на лицата – по Образец № 10. 

 

3. Участникът следва да разполага със собствени или наети калибрирани уреди и 

инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, 

измервателна и изпитателна апаратура и техника, както и с необходимите 

технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране, 

а именно: 

1. Средства за измерване на температури - комбиниран електронен термометър (с 

комплект сменяеми датчици) за контактно измерване на повърхностна температура и 

температура на флуиди от -20 до +200°С; 

2. Средства за измерване на състав на димни газове - дигитален газоанализатор за 

определяне съдържанието на кислород, въглероден окис и въглероден двуокис в 

изходящите от горивен процес газове; 

3. Средства за измерване на скорост на въздух - средство за измерване на скорости на 

въздух в канали и изтичане от решетки до 20 т/з и термоанемометър за измерване на 

скорост на въздуха от 0 до 5 т/з и температура от -20 до +50°С; 

4. Средства за измерване параметрите на електрически ток - комбиниран прибор 

(волтмер-ампермер-ватмер) - 200/600У, 2/2200А. 

5. Средства за измерване на осветеност – светломер. 

6. Средства за измерване на шум. 

 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката – по Образец № 11. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 

условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 

или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението! 

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета 

на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 

способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 

опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от  
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поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се 

позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с 

техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от кандидата 

или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от 

условията по ал. 4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за 

обществена поръчка. В условията на процедурата възложителят може да предвиди 

изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Когато кандидат или 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да 

докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 

на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява и за него са 

налице основания за отстраняване от процедурата, поради промяна в обстоятелствата 

преди сключване на договора за обществена поръчка. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.. Когато частта от поръчката, която 

се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на 

изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят 

предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 

като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията заедно с копие на 

договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от 

тяхното сключване. 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
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[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[ ] Най-ниска цена  

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: П1 - Срок за изпълнение на поръчката              Тежест: [40] 

 

Име: П 2 – Ценово предложение                                  Тежест: [60] 
 
Показателят П1 – Срок за изпълнение на поръчката се изчислява по следната формула: 
П1 = (Смин. / С участ.)*40 
 
където 
„С участ.“ е срокът, предложен от конкретния участник; 

„С min“ е най-краткият предложен срок между всички участници. 
 
 
Показателят П2 – Ценово предложение се изчислява по следната формула: 
П2 = (Ценамин. / Цена участ.)*60 
 
където 
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник. 
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение. 

 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:  

КО = П1+ П2 

където 

КО е общата Комплексна оценка 

П1 е Оценката на предложения срок за изпълнение на поръчката 

П2 е Оценката на предложената цена за изпълнение на поръчката  

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.02.2020]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: 

 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.05.2020]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.02.2020] 

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши на 10.02.2020 

г. в 09.00 часа в  Заседателната зала на община Белоградчик на адрес гр. Белоградчик, ул. 

Княз Борис № 6, ет.2. Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на 

което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и 

средствата за масова информация. 
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Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х ] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 
 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. 

Офертата се подава на български език на хартиен носител. Към офертата си участниците 

представят следните документи:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - по Oбразец № 1 

2. Представя не на участника – по Oбразец № 2;  

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3;  

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - по Образец № 4;  

5. Техническо предложение, съдържащо: 

5.1. Предложение за изпълнение на поръчката -  по Образец № 5 в съответствие с 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 

5.2. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, 

подписана от участника /ако е приложимо/ - по Образец № 6; 

Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се 

представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  

5.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от 

ЗОП - по Образец № 7; 

5.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо - Образец 8; 

6. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената услуга – по Образец № 9; 

7. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват 

професионалната компетентност на лицата – по Образец № 10; 

8. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката – по Образец № 11; 

9. Ценово предложение-по Образец № 12. 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо);  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. наименованието на поръчката.  

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
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разписка, на адрес: гр.Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6 – Община Белоградчик. 

 

Срок за изпълнение на поръчката:  

Срокът за изпълнение на поръчката се предлага от участника и е в календарни дни. 

Възложителят определя максимален срок за изпълнение до 30 (тридесет) календарни дни 

считано от датата на подписване на договор.  

Участник, който е предложил срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от 

максимално определеният срок от Възложителя ще бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка.       

Начин  и срок на плащане:  

Плащането по договора е както следва:  

Окончателно плащане - в размер на определената за конкретно възложената 

многофамилна сграда цена, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на 

сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ , след подписване на приемо-

предавателен протокол за одобрение на изпълнението на дейностите за съответната 

сграда и представена  оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 28.01.2020 

 Възложител 

Трите имена: Борис Стефанов Николов 

Длъжност: Кмет на община Белоградчик  
(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 

3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 


