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А
І. Предмет на обществена поръчка: Позиция 1: Избор на проектанти с пълна
проектантска правоспособност за изготвяне на технически и работен инвестиционен
проект за обект: “Източна районна артерия Районен център ж.к. “Меден Рудник”
І-ви етап: Улица от о.т. 129 – о.т. 875 – о.т. 111 – о.т. 107 – о.т. 106 – о.т. 105 – о.т.
803 до о.т. 801 по плана на Районен център ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас
ІІ-ри етап: Улица о.т. 801 – о.т. 800 – о.т. 796 – о.т. 797 – о.т. 799 до о.т. 798 (бул.
Захарий Стоянов” – бивш “Тодор Грудов ) по плана на Районен център ж.к. “Меден Рудник”,
гр. Бургас
1. Основание за проектиране и цел на проекта
Одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на Районен
център ж.к. “Меден Рудник” със Заповед № 1113 / 1999 год.
С проектиране и доизграждане на районната артерия до връзката и с бул. “Захарий
Стоянов” (бивш “Тодор Грудов”) ще се осигури безконфликтно транспортно обслужване; ще се
намалят транспортните задръжки и разходи; ще се намали шумовото натоварване.
2. Съществуващо положение
Източната районна артерия в ж.к. “Меден Рудник” е изградена в участъка от о.т. 129 до
връзката и с общински път Бургас – Твърдица. По нея преминава личен и обществен транспорт,
обслужващ жилищния комплекс. Същата се използва и от моторните превозни средства търсещи
посока с. Твърдица и с.о. Батака.
Съществуващата настилка е асфалтобетонова с конструкция за тежко движение.
Изградената част е с две пътни платна с разделителна ивица и двустранно тротоари.
Съществуващи проектни решения:
Съгласно одобрения ПУП – ПУР улицата трябва да продължи в североизточна посока от
о.т. 129 до свързването и с бул. “Захарий Стоянов” при о.т. 798.
3. Диагноза и прогноза на движението
Община Бургас не разполага с нови данни за транспортното натоварване на улицата.
Последните обработени данни са от Генералния комуникационно – транспортен план на гр. Бургас,
изготвен през 1983 година с перспективен период 2000 година. Общото натоварване е било 820 Е /
върхов час.
Като се има пред вид интензивното нарастване на броя на автомобилите и населението на
комплекса през последните години, наложително е изграждане на уличната мрежа на ж.к. “Меден
Рудник”, съгласно одобрения ПУР, за по-лесни и къси връзки до всички жилищни зони.
4. Основни изисквания към проекта
4.1. Участък за проектиране
Проектът за улицата да се реши в границите на одобрената регулация на Районен център
ж.к. “Меден Рудник” с привързване с изграденото кръстовище при о.т. 129.
Да се решат и прилежащите кръстовища и се предвидят необходимите видове работи в тях.
Чертежите, количествените и количествено-стойностните сметки по всички части на
проекта, да се изготвят поотделно за два етапа на изпълнение с възможност за въвеждане в
експлоатация на всеки от тях:
І-ви етап: Улица от о.т. 129 – о.т. 875 – о.т. 111 – о.т. 107 – о.т. 106 – о.т. 105 – о.т. 803 до
о.т. 801 по плана на Районен център ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас;
ІІ-ри етап: Улица о.т. 801 – о.т. 800 – о.т. 796 – о.т. 797 – о.т. 799 до о.т. 798 (бул. Захарий
Стоянов” – бивш “Тодор Грудов” ) по плана на Районен център ж.к. “Меден Рудник”, гр. Бургас.
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Съгласно Генералния комуникационно – транспортен план на гр. Бургас, улицата е от
първостепенната улична мрежа - районна артерия ІІІ-ти клас. Строежът е трета категория, буква
“а” съгласно чл. 6, ал. 1 т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.
Техническият и работен инвестиционен проект да се съгласува от проектанта с фирмите,
експлоатиращи подземната инфраструктура и контролните органи.
4.2. Част “Геодезия”
Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, входизходи на имоти, сгради, паркинги и гаражи, ел. стълбове и др. в обхват, необходим за
изработване на проекта.
Да се направи подробно заснемане на съществуваща едроразмерна дървесна и храстова
растителност.
Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен
регистър.
4.3. Част “Пътна”
Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас, улицата е от
първостепенната улична мрежа - районна артерия ІІІ-ти клас.
Улицата да се реши в съответствие с Плана за улична регулация (ПУР) на Районен център
ж.к. “Меден Рудник”.
Съгласно Плана за улична регулация източното пътно платно на улицата е с обща ширина
на пътната настилка 11,25 м.; западното пътно платно е 7,50 м.; разделителната ивица е 4,00 м;
тротоарите са двустранни с променлива ширина.
Проектът да се изготви в съответствие с Наредба № 2 за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии от 2004 г.
Нивелетата и вертикалната планировка да се съобразят с изградените и проектирани
напречни улици, сгради и терени в контактната зона.
Надлъжни и напречни наклони:
Съгласно нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи
на урбанизираните територии - Наредба № 2 / 29.06.2004 год.
Конструкции на настилките:
Улица – асфалтобетонова настилка за категория на движението “тежко”.
Тротоари за пешеходно движение – с бетонови плочи на вароциментов разтвор и основен
пласт от несортирани едрозърнести минерални материали с възможност за поемане на колесно
натоварване 2 тона.
За състоянието на земната основа да се ползват извършени геоложки проучвания на
територията на ж.к. “Меден Рудник”, проектите на които се намират в ТД “Възраждане”.
На кръстовищата да се проектират рампи с понижаване на регулата, съгл. Наредба №
6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
Да се изготвят необходимите детайли.
Вертикална планировка:
Да се изготви вертикална планировка на кръстовищата при спазване Инструкцията за
вертикално планиране в населените места.
Организация на движението и временна организация на движението по време на
строителството:
Проектът за организация на движението да се изготви в съответствие с Наредба № 1/2001 г.
за организация на движението по пътищата; Наредба № 2/2001 г. за сигнализация на пътищата с
пътна маркировка; Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; Закона за
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движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане и други действащи нормативни
уредби.
Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството в
съответствие с Наредба № 16/2001 г. за временната организация на движението при извършване на
строителство и ремонт на пътища и улици.
4.4. Част “Водоснабдяване и канализация”
Съществуващо положение и налична документация в Община Бургас:
По трасето на обект “Източна районна артерия Районен център ж.к. Меден Рудник”, има
съществуващи ВиК мрежи – канализация, промишлен водопровод, питейни водопроводи - висока
зона и средна зона. Същите са отразени в скица изх. № 1158/01.10.08 г. на ТД ”Възраждане”,
Община Бургас. Съществуващата канализация в кв. “Меден Рудник” е от смесен тип – за битови
отпадни води и за дъждовни води.
Да се заснемат всички съществуващи ВиК проводи в района, включително домови ВиК
отклонения за новоизградените жилищни сгради в Районен център “Меден Рудник”, граничещи с
районната артерия, които ще бъдат засегнати от нея и да се изготвят проекти за реконструкция за
участъците, в които е необходимо тяхното изместване. Да се ползват актуални изходни данни за
съществуващите проводи, предоставени от “ВиК” ЕАД - Бургас.
За канализацията на Районен център “Меден Рудник”, с чиято територия граничи източната
районна артерия, има одобрен технически проект от Община Бургас. Проектът е на разположение в
Дирекция ”Строителство” на Община Бургас.
Проектни решения:
Да се изготви проект по част ”Канализация – отводняване на пътните платна ”, в който да се
предвидят необходимите мероприятия за отводняване на и новопроектираните пътни платна чрез
дъждоприемни оттоци. При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Норми за
проектиране на канализационни мрежи и съоръжения – 1990 г. Същият да е съобразен с
техническия проект за канализация на Районен център “Меден Рудник” и новопредвидените
канализационни клонове в него.
В улицата да се проектират противопожарни хидранти, съгласно изискванията на Наредба
№ 2 за противопожарните строително-технически норми. При доказана необходимост да се
изготви проект по част ”Водоснабдяване” за изграждане на нови участъци противопожарни улични
водопроводи, който да е в съответствие с изисванията на Наредба № 2/2005г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.
Проектите по части: Канализация и Противопожарно водоснабдяване да се съгласуват с
“ВиК” ЕАД - Бургас.
4.5. Част “Електротехническа”
4.5.1. Улично осветление:
В посочения обхват на разработката няма изградено улично осветление и същото следва да се
проектира. Поради обособяване на разделителна ивица между пътните ленти, е целесъобразно
новопроектираните стълбове за осветление да се разположат в средата на разделителната ивица,
като се предвидят двойни или четворни рогатки, в зависимост от необходимата нормена
осветеност. Проектът да се съобрази с категорията на уличната мрежа – “Районна артерия”.
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Да се проектират необходимия брой захранващи кабели и касети за улично
осветление, като се цели минимален брой захранващи източници за присъединяване.
Уличното осветление да се проектира на етапи (І-ви и ІІ-ри), позволяващи
самостоятелно изграждане и въвеждане в редовна експлоатация.
Броят и разстоянието между стълбовете за ул. осветление да бъдат избрани по
начин, позволяващ оптимална осветеност и развитие на кабелната мрежа, удобен и лесен
начин на бъдещото обслужване на стълбовете. Осветлението да се проектира в режим
“нощен - полунощен”.
Новопроектираните стълбове да бъдат с необходимата височина и с ел. табла за монтаж в
стълб. Да се търсят решения за ел. захранване на новопроектираното осветление от съществуващи
в зоната трафопостове, собственост на електроразпределителното дружество.
Съгласно дългосрочна стратегия на Община Бургас за енергийна ефективност на
уличното осветление и категорията на улицата в обхвата на разработката, се препоръчва
осветителните тела да бъдат НЛВН. На тази база в проекта да се определят светлотехническите показатели, съгласно необходимата нормена осветеност.
Проектът по част “Електро” да се съобрази:
Със съществуващото улично осветление на изграденото при о.т. 129 кръстовище, като се цели
неговото запазване;
Със съществуващите тролейбусни стълбове с осветление на тях при свързването на бъдещата
районна артерия с бул. “Захарий Стоянов” (бивш бул.“Тодор Грудов”), като се предвиди тяхната
реконструкция.
При изготвянето на инвестиционния проект да бъдат спазени регламентираните в Наредба № 8 от
28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени
места, отстояния за пресичания и сближавания със съществуващата подземна инфраструктура, за
което към проектната документация бъдат приложени всички необходими технически детайли,
детайли за пресичания и сближавания.
Проектът да съдържа:
- Част “Електротехническа”, в т.ч. всички необходими чертежи, схеми, технически
детайли, както и детайлите за пресичания и сближавания със съществуващата подземна
инфраструктура;
- Светло-технически изчисления;
- Трасировъчен чертеж;
- Количествено-стойностна сметка;
- Обяснителна записка и записка по част “БХТПБ”.
4.5.2. Реконструкция на съществуващи кабели и стълбове
При проектирането на улицата да се изследва необходимостта от реконструкция и/или
защита и укрепване на съществуващи тролейбусни стълбове и комуникации на подземната
инфраструктура. При доказана необходимост – да се проектира реконструкцията им, с приложени
детайли и включване на необходимите СМР в количествено-стойностната сметка на обекта.
Проектът за реконструкция да се съгласува с дружествата, собственици на мрежите, подлежащи на
изместване.
Всички части на инвестиционния проект да се съгласуват съгласно визата за
проектиране с електроразпределителното дружество и с “Тролейбусен транспрорт” –
Бургас към “Бургасбус”.
4.6. Част „Слаботокова”
Съществуващо положение: “БТК” АД и кабелните оператори нямат развита подземна мрежа
в Районен център – ж.к.”Меден рудник”. “БТК” АД имат изградена тръбна мрежа в участъка от о.т.
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129 до о.т. 106 (поща). Да се проучи необходимостта от реконструкция на попадащите в обхвата на
разработката съществуваща тръбна канална мрежа и при необходимост от такава – да се изготви
инвестиционен проект.
4. 7. Част “Газификация”
На обекта няма изпълнена газопроводна мрежа и отклонения. Необходимо е да се разработи
проект за същите, съгласно нормативните изисквания и лицензианта на мрежата в гр. Бургас.
4.8. Реконструкция и укрепване на съществуващи комуникации
За проектиране на обекта е изготвена скица № 1158 / 01.10.2008 г. в мащаб 1:500,
извлечение от одобрения ПУП- ПУР на Районен център “Меден Рудник”, гр. Бургас.
Върху скицата са нанесени данни и изисквания на съответните фирми, експлоатиращи
мрежите на техническата инфраструктура. Да се изготвят работни проекти и детайли за
реконструкция и/или укрепване на съществуваща инфраструктура, засягаща се от
новопроектирания обект при спазване на действащата нормативна уредба.
4.9. Част “Благоустрояване и паркоустрояване”
Проектът по част “Благоустрояване и паркоустрояване” да се изготви на база на подробна
геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна растителност (дървета, храсти, живи
плетове) с обхват границите на одобрената регулация до привързване с изградените улици.
В предвид обхвата на реконструкцията да се изготви паспортизация на растителността и
съществуващите озеленени площи с подробно описание на дървесната растителност (вид,
големина, диаметър, състояние), както и на съществуващите настилки. За дълготрайната
декоративна растителност попадаща в обхвата на новото, да се изготви санитарна експертиза на
база дендрохронологичен анализ, както и степен на облистеност на короната, състояние на
стъблото и кореновата система от лицензиран екип ландшафтни архитекти, както и подробен
доклад за състоянието на дърветата по улиците, с предложени мероприятия по тяхното подменяне
или запазване, да се прецени необходимостта от ОВОС при премахване на част от растителността.
Проектът по част „Благоустрояване и паркоустрояване” да отговаря на основните
изисквания: да се предвиди ново алейно засаждане на подходящи дълготрайни декоративни
едроразмерни дървесни видове, съобразени с минималните отстояния от уличните бордюри. С
оглед нуждите на движение растителността да води оптическа посока на движение, да засенчва
пътното платно от слънчеви лъчи, да предпазва пътното платно от силно странично обдухване, да
регулира и направлява движението. В дендрологичната ведомост на проекта да са указани
следните размери: височина на дърво с коренова бала, обиколка на стъбло над 0,14см., брой
разклонения, размери на храстова растителност. В количествено стойностната сметка да бъдат
включени стойности за укрепване при засаждане, внасяне на хумус, подравняване на терена и
затревяване. В разделителните ивици да се предвидят живи плетове ограничаващи и намаляващи
разнасянето на прах от автомобилното движение.
В предвид обхвата на реконструкцията да се проектират нови тротоари и настилки.
Проекта по част „Благоустрояване и паркоустрояване” да съдържа:
1. Подробна геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна дървесна и храстова
растителност
М1:500
2. Опорно сравнителен план с нанесена съществуваща растителност
М1:500
3. Функционално зониране и площоразпределение
М1:500
4. Проект за паркоустройство и благоустрояване
М1:500
5. Дендрологичен проект с дендрологична ведомост
М1:500
6. Посадъчен проект
М1:500
7. Детайл за укрепване на дълготрайна декоративна растителност
М1:10
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8. Санитарна експертиза за състоянието на растителността
9. Подробна количествено-стойностна сметка по част паркоустрояване
10. Подробна количествено-стойностна сметка по част благоустрояване (нови плочници, бордюри,
цветарници).
4.10. План за безопасност и здраве
Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия при извършване на
строителни и монтажни работи .
4.11. План за собствеността и регистър на засегнатите имоти
По трасето на улицата има възстановени имоти, за които трябва да се направи План за
собствеността и регистър на засегнатите имоти, във връзка с провеждане на процедури по
отчуждаване.
4.12. Количествени и Количествено-стойностни сметки и Обяснителни записки
Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки и обяснителни записки по
всички части на проекта.
Инвестиционният проект да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за
обхват и съдържание на инвестиционните проекти и се оформи съгласно изискванията на чл.139
ал. 3 от Закона за устройство на територията.
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5. Съдържание на проекта
1. Част “Геодезия”.
2. Част “Пътна”, ОД и ВОД.
3. Част “Водоснабдяване и канализация”.
4. Част “Електротехническа”.
5. Част “Слаботокова”.
6. Част “Газификация”.
7. Реконструкция и укрепване на съществуващи комуникации.
8. Част “Паркоустройство и благоустройство”.
9. План за безопасност и здраве.
10. План за собствеността с регистър на засегнатите имоти.
11. Количествени сметки по всички части на проекта.
12. Количествено-стойностни сметки по всички части на проекта.
13. Обяснителни записки по всички части на проекта.
6. Изходни данни
1. Скица № 1158 / 01.10.2008 г. в М 1:500 с нанесен подземен кадастър.
2. Съгласувателно писмо № 605 / 12.06.2009 г. на “БТК” ЕАД.

7. Квалификационни изисквания към участниците:
7.1. Проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на проекта,
притежаващи удостоверение от Камарата на инженерите, заверено за 2009 г.
7.2. Кандидатите да предложат:
- Хонорар – сметка (обобщена) и по отделните части на проекта, с начислен ДДС.
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- Срок в календарни дни за изготвяне на технически и работен инвестиционен проект,
съгласуван от кандидата с контролните органи и фирмите, експлоатиращи техническата
инфраструктура. Препоръчителен краен срок не по-късно от 20.12.2009 г.
8. Критериите за оценка на ценовите предложения и начин за определяне на
тежестта им в комплексната оценка – “икономически най-изгодно ценово предложение”, са:
І. К1 – коефициент за ценовата част за изпълнение на поръчката.
Кандидатите да получат от 1 до 100 точки за критерия, като се оценяват по формулата:
К1 = Ц (минимум лева) х 100 ,
Ц (участник)
където “Ц (минимум лева)” е най – ниската предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката, а “Ц (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по същия
критерий. Кандидатът с най-ниска предложена обща стойност да получи най-висок брой точки, а за
всеки следващ кандидат броя точки се намаля съобразно стойностите, определени по цитираната
формула.
Тежест на критерия Н1=100.
ІІ. К 2 – коефициент за срока за изпълнение на поръчката в календарни дни.
Кандидатите да получат от 1 до 80 точки за критерия, като се оценяват по формулата
К2= С (минимум кал. дни) х 80,
С (участник)
където “С (минимум кал. дни)” е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката в
календарни дни, а “С (участник)” е предложения срок от оценявания участник по същия
критерий.Кандидатът с най-кратък срок да получи най-висок брой точки, а за всеки следващ
кандидат, броя точки се намаля съобразно стойностите, определени по цитираната формула.
Тежест на критерия Н2=80.
Общият коефициент на кандидата се определя по формулата К=К1хН1+К2хН2, като на
първо място да бъде класиран кандидата, получил най-висок коефициент К.
Б
ІІ. Предмет на обществена поръчка: Позиция 2: Избор на проектанти с пълна
проектантска правоспособност за изготвяне на технически инвестиционен проект за обект:
“Удвояване на улица “Одрин” от кръстовище “Трапезица” до бул. “Проф. Яким Якимов” (път
ІІІ-9008 “І-9 (Бургас) – кв. Долно Езерово” от км. 0+000 до км. 2+400)
1. Основание за проектиране и цел на проекта
Одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) на
Промишлена зона “Север” с Решение на Общински съвет № 8 / 15.12.2006 г.
С проектиране и доизграждане на двойното пътно платно и локалното пътно платно
на ул. “Одрин” ще се осигури безконфликтно транспортно обслужване; ще се намалят
транспортните задръжки и разходи; ще се намали шумовото натоварване.
2. Съществуващо положение
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Улица “Одрин” е една от най-натоварените улици от първостепенната улична мрежа на гр.
Бургас. В нея се концентрира градско движение, масов обществен транспорт и товарното
движението в производствената зона. Същата е трасе на третокласен път от републиканската пътна
мрежа ІІІ-9008 “І-9 (Бургас) – кв. Долно Езерово”. В урбанизираната територия съгласно
Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас, улица “Одрин” е районна артерия ІІІти клас.
Съществуващата настилка е асфалтобетонова с конструкция за тежко движение.
Ширината на пътната настилка е 11,25 м., в т.ч. 3 ленти за активно движение по 3,75 м.
Съществуващи проектни решения:
През 1984 г. е изготвена фаза ТИД за РПП на ул. “Одрин”, а в периода 1985 – 1988 г. са
разработени работни проекти, разделени на три етапа за реализация. Същите вече не са актуални,
тъй като е в сила ПУП-ПУР на Промишлена зона “Север” от 2006 г., а също така наличието на
възстановени имоти и нови Подробни устройствени планове на тангиращи с улицата имоти.
3. Диагноза и прогноза на движението
Община Бургас не разполага с нови данни за транспортното натоварване на улица “Одрин”.
Последните обработени данни са от Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас,
изготвен през 1983 година с перспективен период 2000 година. Общото натоварване е 1533 Е /
върхов час, което предполага още тогава удвояване на улицата, поради пропускателна способност
на границата на изчерпване.
Като се има пред вид интензивното нарастване на броя на автомобилите през последните
години, крайно наложително е осъществяване на двойното пътно платно.
4. Основни изисквания към проекта:
4.1. Участък за проектиране
Проектът за улицата да се реши в границите на одобрената регулация на Промишлена зона
“Север” с привързване с проектните решения за кръстовище “Трапезица” на две нива (идейна фаза)
и технически и работен инвестиционен проект за Надлез над товарна ж.п. гара Бургас. Обхватът на
разработката е: дясно пътно платно на ул. “Одрин” от о.т. 243 (кръст. “Трапезица”) – 719-718-712709-708-706-703-702-699-698-694-691-687-678-677-674-751-672-671-667-666-665-650 до о.т. 651
(бул. “Проф. Яким Якимов – Надлез над товарна ж.п. гара); ляво пътно платно на ул. “Одрин” от
о.т. 246 (кръст. “Трапезица”) – 720-717-711-710-707-705-705-701-700-697-696-695-693-689-688-670649-648 (бул. “Проф. Яким Якимов – Надлез над товарна ж.п. гара) и локално пътно платно на ул.
“Одрин” в участъка от о.т. 696 -616-676-675-670-669 до о.т. 668.
Дясното пътно платно на улицата, което е съществуващо, също е предмет на проектната
разработка дотолкова, доколкото се налага неговата реконструкция в ситуационно и нивелетно
отношение за привързване към новопроектираното ляво пътно платно. С проекта да се уточнят
участъците за ремонт, както и необходимостта от усилване на съществуващата настилка. Също
така да се предвиди цялостно преасфалтиране на дясното пътно платно (съществуващото) с
минимум 4 см. плътен асфалтобетон.
Да се решат и прилежащите кръстовища, съгласно ПУР и се предвидят необходимите
видове работи в тях.
Техническият и работен инвестиционен проект да се съгласува от проектанта с фирмите,
експлоатиращи подземната инфраструктура и контролните органи.
4.2. Част “Геология”
Да се направи инженерно-геоложко проучване и изготви инженерно-геоложки доклад в
обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционните намерения.
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4.3. Част “Геодезия”
Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, входизходи на имоти, сгради, паркинги и гаражи, ел. стълбове и др. в обхват, необходим за
изработване на проекта.
Да се направи подробно заснемане на съществуваща едроразмерна дървесна и храстова
растителност.
Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен
регистър.
Заснемането да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон, като минималния брой
опорни точки е 3 броя / км.
Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери.
Точките в оста да се отбелязват върху настилката с кръгче и боя с диаметър 5-6 см, а
краищата на настилката да се маркират с Т-образен знак.
Да се заснеме подробно всеки напречен профил.
Максималната стойност на средните квадратни грешки в положението на точките от
опорния полигон, след изравняването му не трябва да надвишават 7 мм.
При нивелачните ходове полученото несъвпадение между двукратно измерените
превишения не трябва да надвишава 10 мм/км нивелачен ход.
Да бъде изготвен Общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните
репери.
Да бъдат дадени координати на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в
сеченията.
Да се работи в координатна система 1970 г., височинна система “Балтийска”.
4.4. Част “Пътна”
Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас, улица “Струга” е
градска магистрала ІІ-ри клас, ул. “Тодор Александров” е градска магистрала ІІ-ри клас, ул.
“Одрин” е районна артерия ІІІ-ти клас, бул. “Проф. Якимов” е градска магистрала ІІ-ри клас.
Същевременно улици “Струга” и “Тодор Александров” са трасета на републикански и
международен път І-9 (Е-87), улица “Одрин” е трасе на републикански път ІІІ-9008.
Улица “Одрин” да се реши в съответствие с Плана за улична регулация (ПУР) на
Промишлена зона “Север”; изготвения проект в идейна фаза (ТИД за РПП) за кръстовище
“Трапезица”; технически и работен инвестиционен проект за Надлез над товарна ж.п. гара Бургас и
влезли в сила ПУП-ПУР в контактната зона.
Съгласно Плана за улична регулация дясното пътно платно на ул. “Одрин”
(съществуващото) е с обща ширина на пътната настилка 11,25 м. (осово 5,75м + 5,50м); лявото
пътно платно (новопроектираното) е с обща ширина 11,50 м. (осово 5,75м.+ 5,75м.); локалното
пътно платно 6м. (осово 2м.+4м.), тротоарите са с променлива ширина. Между лявото и дясното
пътни платна има разделителна ивица с променлива ширина 0,50 м.- 2,50 м. – 10,00 м.
Дясното пътно платно на улицата, което е съществуващо, също е предмет на проектната
разработка дотолкова, доколкото се налага неговата реконструкция в ситуационно и нивелетно
отношение за привързване към новопроектираното ляво пътно платно. Да се направят обследвания
за носимоспособност и необходимост от ремонти и усилвания на пътната настилка на
съществуващото дясно пътно платно. Също така да се предвиди цялостно преасфалтиране на
дясното пътно платно (съществуващото) с минимум 4 см. плътен асфалтобетон.
Да се решат и прилежащите кръстовища, съгласно ПУР и се предвидят необходимите
видове работи в тях. Начина на обслужване на прилежащите територии е с ограничено директно
обслужване, съгласно одобрения ПУР и Наредба № 2 / 2004 г.
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Проектът да се изготви в съответствие с Наредба № 2 за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии от 2004 г.
Освен движението на всички видове МПС по улицата преминават линии на обществения
пътнически транспорт, за които са необходими уширения за спирки.
Нивелетата и вертикалната планировка да се съобразяват с изградените напречни улици,
сгради и терени в контактната зона.
Надлъжни и напречни наклони:
Съгласно нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи
на урбанизираните територии - Наредба № 2 / 29.06.2004 год. Минимален надлъжен наклон 0,5 %,
по изключение до 0,3% при осигурени условия за оттичане на повърхностните води. Максимален
надлъжен наклон 7%. Минимален напречен наклон на пътната настилка 2,5%, на тротоарите от
1,5% да 2,5%.
Конструкции на настилките:
Улица – асфалтобетонова настилка за категория на движението “много тежко”.
Оразмерената настилка да се съгласува с ЦЛПМ към НАПИ.
Тротоар за пешеходно движение – с бетонови плочи на вароциментов разтвор и основен
пласт от несортирани едрозърнести минерални материали с възможност за поемане на колесно
натоварване 2 тона.
На кръстовищата да се проектират рампи с понижаване на регулата, съгл. Наредба № 6 /
26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
Да се изготвят необходимите детайли.
Вертикална планировка:
Да се изготви вертикална планировка на кръстовищата при спазване Инструкцията за
вертикално планиране в населените места.
Организация на движението и временна организация на движението по време на
строителството:
Проектът за организация на движението да се изготви в съответствие с Наредба № 1 / 2001
г. за организация на движението по пътищата; Наредба № 2 / 2001 г. за сигнализация на пътищата с
пътна маркировка; Наредба № 18 / 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; Закона за
движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане и други действащи нормативни
уредби.
Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството в
съответствие с Наредба № 16 / 2001 г. за временната организация на движението при извършване
на строителство и ремонт на пътища и улици.
4.5. Част “Водоснабдяване и канализация”
Проектът за разширение на улицата да се съобрази с изградения главен градски
канализационен колектор до ПСОВ - Бургас и с одобрения проект за реконструкция на водопровод
по ул. “Одрин” –първа и втора част, който се изпълнява в момента. Да се отразят местата на
съоръженията по водопровода - арматурни шахти СК, шахти въздушник и др., както и местата на
предвидените пожарни хидранти, които са на отклоненията от главния водопроводен клон.
Да се заснемат всички съществуващи ВиК проводи в района, които са в обхвата на
съоръжението и в случай, че е необходимо тяхното изместване в някои участъци, да се изготвят
проекти за реконструкцията им. Да се ползват актуални изходни данни за съществуващите ВиК
проводи, предоставени от “ВиК” ЕАД - Бургас.
4.6. Част “Отводняване”
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Да се изготви проект по част “Отводняване”, в който да се реши отводняването на
съществуващото и новопроектираното пътни платна. Да се спазват Нормите за проектиране на
канализационни мрежи и съоръжения - 1990г.
4.7. Част “Електротехническа”
4.7.1. Улично осветление:
Съществуващото улично осветление по ул. “Одрин” в посочения участък е изпълнено
едностранно, в тротоара към дясното пътно платно. Поради бъдещото разширение на улицата, е
целесъобразно новопроектираните стълбове за осветление да бъдат разположени в крайния за
лявото пътно платно тротоар. Проектът да се съобрази с категорията на улицата.
Да се предвидят необходимия брой захранващи касети и кабели за улично осветление, като
се цели минимален брой захранващи източници и се търсят за присъединяване трафопостове,
които са собственост на “ЕВН България Електроразпределение” АД. Разположението и броят на
стълбовете за ул.осветление да бъдат избрани по начин, позволяващ оптимална осветеност и
развитие на кабелната мрежа, както и удобен и лесен начин на обслужване на стълбовете.
Осветлението да се проектира в режим “нощен - полунощен”.
Да се проектира обединяване на командите за управление на съществуващото и
новопроектираното улично осветление. Да се проучи необходимостта от реконструкция на
стълбовете на съществуващото улично в района на бившата зеленчукова борса.
Да се проектира улично осветление на локалната улица в участъка от о.т.696-616-676-675670-669 до о.т.668, съобразно категорията на пътя и съобразено с подходите за обслужване на
прилежащите имоти.
Новопроектираните стълбове да са стоманено-тръбни, с ел.табла за монтаж в стълб и
единични раменни конзоли (рогатки) с необходимата дължина. В местата, където това е
необходимо, да се предвидят и двойни рогатки (на 90 0 или 1800) за по-добра осветеност на
подходи, кръстовища или ж.п.прелези.
Съгласно дългосрочната стратегия на Община Бургас за енергийна ефективност на
уличното осветление и категорията на ул. “Одрин”, осветителните тела да бъдат тип
НЛВН. Мощността на осветителите да се обвърже и със съществуващото улично
осветление в обхвата на разработката. На тази база в проекта да се определят светлотехническите показатели, съгласно необходимата нормена осветеност.
В количествената сметка към част “Електро” да се включи и боядисване на съществуващите
стълбове към дясното пътно платно.
При изготвянето на инвестиционния проект да бъдат спазени регламентираните в
Наредба № 8/28.07.1999 г. (за правила и норми за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места) отстояния за пресичания и сближавания със
съществуващата подземна инфраструктура, за което към проектната документация бъдат
приложени необходимите технически детайли.
4.7.2. Реконструкция на съществуващи кабели
Да се изготви пълно заснемане на съществуващите кабели 20 кV и ниско напрежение и др.
ел.съоръжения в обхвата на разработката и при необходимост – да се проектира раконструкция на
засегнатите. Към проекта да се приложат необходимите детайли за предпазване на
съществуващите проводи, засегнати от новопроектираната улица и съгласувани с
експлоатационните дружества.
Приложение: Екзекутив на възстановителните работи на съществуващото ул. осветление по
ул.”Одрин”.
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4.7.3. Съдържание на проекта по част “Електротехническа”
Проектът да съдържа:
- Част “Електротехническа”, в т.ч. всички необходими технически детайли, както и
детайлите за пресичания и сближавания със съществуващата подземна инфраструктура;
- Свето-технически изчисления;
- Трасировъчен чертеж;
- Количествена и Количествено-стойностна сметка за демонтажните работи и
реконструкцията;
- Количествена и Количествено-стойностна сметка за новите СМР;
- Обяснителна записка, по част “БХТПБ”;
- Препоръчително е прилагането на каталожни данни, мостри и фотомонтажи.
4.8. Част „Слаботокова”
Да се проучи необходимостта от реконструкция на попадащите в обхвата на разработката
съществуващи кабели и тръбните кабелни мрежи и при необходимост от такава – да се изготви
инвестиционен проект. При новопроктираните пресичания на уличните платна да се предвидят
допълнителни PVC тръби ф110. Да се предвидят канали за изтегляне на слаботокови кабели и
тяхната свързаност със съществуващите улични тротоари. Проектът за реконструкция да се
съгласува с дружествата, собственици на мрежите подлежащи на изместване
Проектът да съдържа всички необходими технически детайли, детайли за пресичания и
сближавания със съществуващата подземна инфраструктура, трасировъчен чертеж, конструкция на
шахти, количествени и количествено-стойностни сметки и план за безопасност и здраве.
4.9. Реконструкция и укрепване на съществуващи комуникации
За проектиране на обекта е изготвена скица № 436 / 03.10.2008 г. в мащаб 1:2000,
извлечение от одобрения ПУП- ПУР на Промишлена зона “Север”, гр. Бургас.
Върху скицата са нанесени данни и изисквания на съответните фирми, експлоатиращи
мрежите на техническата инфраструктура. Да се изготвят работни проекти и детайли за
реконструкция и/или укрепване на съществуваща инфраструктура, засягаща се от
новопроектирания обект при спазване на действащата нормативна уредба и съгласуване с
експлоатиращите фирми.
4.10. Част “Паркоустройство и благоустроявяне”
Проектът по част „ Паркоустрояване и благоустрояване” да се изготви на база на подробна
геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна растителност (дървета, храсти, живи
плетове) с обхват границите на одобрената регулация до привързване с изградените улици
“Струга”, “Тодор Александров” и бул. “Проф. Яким Якимов”.
В предвид обхвата на територията и съществуващата растителност да се изготви подробна
фитосанитарна оценка на растителността, на база дендрохронологичен анализ, както и степен на
облистеност на короната, състояние на стъблото и кореновата система от лицензиран екип
ландшафтни архитекти, както и подробен доклад за състоянието на дърветата по улицата, с
предложени мероприятия по тяхното подменяне или запазване, да се прецени необходимостта от
ОВОС при премахване на част от растителността.
Проектът по част „Благоустрояване и паркоустрояване” да отговаря на основните
изисквания: да се предвиди ново алейно засаждане на подходящи дълготрайни декоративни
дървесни видове, съобразени с минималните отстояния от уличните бордюри. С оглед нуждите на
движение растителността да води оптическа посока на движение, да засенчва пътното платно от
слънчеви лъчи, да предпазва пътното платно от силно странично обдухване, да регулира и
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направлява движението. В разделителните ивици да се предвидят живи плетове ограничаващи и
намаляващи разнасянето на прах от автомобилното движение.
В предвид обхвата на реконструкцията да се проектират нови тротоари и настилки.
Проекта по част „Благоустрояване и паркоустрояване” да съдържа:
1. Подробна геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна дървесна и храстова
растителност
М1:500
2. Опорно сравнителен план с нанесена съществуваща растителност
М1:500
3. Функционално зониране и площоразпределение
М1:500
4. Проект за паркоустройство и благоустрояване
М1:500
5. Дендрологичен проект с дендрологична ведомост
М1:500
6. Трасировъчен проект
М1:500
7. Посадъчен проект
М1:500
8. Вертикална планировка
М1:500
9. Експертно становище за състоянието на растителността и фитосанитарна оценка.
10. Подробна количествена и количествено-стойностна сметка по част паркоустрояване
11. Подробна количествена и количествено-стойностна сметка по част благоустрояване (нови
плочници, бордюри, цветарници).
4.11. План за безопасност и здраве
Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия при извършване на
строителни и монтажни работи.
4.12. План за собствеността
Да се изготви план за собствеността с баланс на засегнатите територии и регистър на
собствеността, необходим за отчуждаване на засегнатите от улицата имоти.
4.13. Количествени и Количествено-стойностни сметки и Обяснителни записки
Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки и обяснителни записки по
всички части на проекта.
Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за
устройство на територията и да се съгласува с контролните органи и НАПИ.
Проектът да се изготви в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти, фаза технически проект в М 1:250.
5. Съдържание на проекта
1. Част “Геология”.
2. Част “Геодезия”.
3. Част “Пътна”, ОД и ВОД.
4. Част “Водоснабдяване и канализация”.
5. Част “Отводняване”
6. Част “Електротехническа”.
7. Част “Слаботокова”.
8. Реконструкция и укрепване на съществуващи комуникации.
9. Част “Паркоустройство и благоустройство”.
10. План за безопасност и здраве.
11. План за собствеността.
12. Количествени сметки по всички части на проекта.
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13. Количествено-стойностни сметки по всички части на проекта.
14. Обяснителни записки по всички части на проекта.
6. Оформяне и представяне на проектните материали
6.1 Чертежи
Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и/или А3 на паус на български
език. Чертежите да се представят и в намален формат А3 за оформяне на албуми.
Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така
че при привеждането им във формат А3 да бъдат ясни и четливи.
6.2. Текстова част
Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни
папки, които да съдържат:
- обяснителна записка;
- количествени сметки (подробни и обобщени) и ведомости;
- количествено – стойностни сметки;
- всички необходими таблици.
6.3. Екземпляри
За преглед на проектните материали да се представят по два комплекта папки, съдържащи
цялостния проект и чертежи в действителен мащаб.
Проектните материали след прегледа и приемането от Възложителя да се представят:
- в оригинал в папки с дебели корици – чертежите във формат А2 и А3, текстовата част във
формат А4, във вид удобен за размножаване по 2 броя;
- намалени оригинали на чертежите във формат А3 – по 2 броя;
- по пет комплекта копия проектна документация - чертежите във формат А2 и А3,
текстовата част – А4;
- магнитен носител СD – 2 броя, с цялото съдържание на проекта.
7. Изходни данни
1. Скица № 436 / 03.10.2008 г. в М 1:2000 с нанесен подземен кадастър.
2. Писмо № 61-2 / 29.01.2009 г. на “БТК” АД.
3. Писмо № 112025628 / 28.11.2008 г. на ЕВН.
4. Екзекутив на възстановителните работи на съществуващото ул. осветление по
ул.”Одрин”.
5. Проектите за кръстовище “Трапезица” и “Надлез над товарна ж.п. гара Бургас” са на
разположение в стая 408 на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, гр. Бургас.
8. Квалификационни изисквания към кандидатите:
8.1. Проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на проекта,
притежаващи удостоверение от Камарата на инженерите, заверено за 2009 г.
8.2. Кандидатите да предложат:
- Хонорар – сметка (обобщена) и по отделните части на проекта, с начислен ДДС.
- Срок в календарни дни за изготвяне на технически и работен инвестиционен проект,
съгласуван от кандидата с контролните органи и фирмите, експлоатиращи техническата
инфраструктура. Препоръчителен краен срок не по-късно от 20.12.2009 г.
9. Критериите за оценка на ценовите предложения и начин за определяне на
тежестта им в комплексната оценка – “икономически най-изгодно ценово предложение”, са:
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І. К1 – коефициент за ценовата част за изпълнение на поръчката.
Кандидатите да получат от 1 до 100 точки за критерия, като се оценяват по формулата:
К1 = Ц (минимум лева) х 100 ,
Ц (участник)
където “Ц (минимум лева)” е най – ниската предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката, а “Ц (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по същия
критерий. Кандидатът с най-ниска предложена обща стойност да получи най-висок брой точки, а за
всеки следващ кандидат броя точки се намаля съобразно стойностите, определени по цитираната
формула.
Тежест на критерия Н1=100.
ІІ. К 2 – коефициент за срока за изпълнение на поръчката в календарни дни.
Кандидатите да получат от 1 до 80 точки за критерия, като се оценяват по формулата:
К2= С (минимум кал. дни) х 80,
С (участник)
където “С (минимум кал. дни)” е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката в
календарни дни, а “С (участник)” е предложения срок от оценявания участник по същия
критерий.Кандидатът с най-кратък срок да получи най-висок брой точки, а за всеки следващ
кандидат, броя точки се намаля съобразно стойностите, определени по цитираната формула.
Тежест на критерия Н2=80.
Общият коефициент на кандидата се определя по формулата К=К1хН1+К2хН2, като на
първо място да бъде класиран кандидата, получил най-висок коефициент К.
10. Срок на изпълнение на обществената поръчка – Максималния срок за изпълнение на
поръчката е до 20.12.2009 г., считано от датата на подписване на договора.
11. Място на изпълнение - територията на Община Бургас
12. Начин на образуване на предлаганата цена – Хонорар – сметка (обобщена) и по
отделните части на проекта, с начислен ДДС.
13. Начин на плащане – Разплащането ще се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни,
считано от датата на издаване на фактура за приет от ЕСУТ технически инвестиционен проект.
14. Изисквания към кандидатите:
14.1. Проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на проектите,
притежаващи удостоверение от Камарата на инженерите, заверено за 2009 г.
15. Минималния срок за валидност на офертите – 90 дни от крайния срок за получаване на
офертите.
Забележка: Участниците могат да подават оферти само за една или за всички
обособени позиции на настоящата обществена поръчка.
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ІІ. Условия за участие в процедурата.
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който
отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от
Възложителя в документацията за участие.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, който е:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или
кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните
норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
3. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат,
както следва:
- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.
4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:
а) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
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конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
5. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
изискванията по т. 2 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.
6. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2 и 4
с декларации по образец (Приложения № 4, 5 и 6).
7. Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или
обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези
чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т. 2 и 4 в Република България и в
държавата, в която са установени.
ІІІ. Комуникация между Възложителя и Участниците.
8. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с
настоящата процедура са в писмен вид.
9. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един
от следните начини:
а) лично – срещу подпис;
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
в) чрез куриерска служба;
г) по факс;
д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
е) чрез комбинация от тези средства.
10. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за
контакти.
11. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.
12. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при
сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от
информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да
разкриват тази информация.
13. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право
да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална
по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:
- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения
договор до Регистъра за обществени поръчки;
- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение
да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай
Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава
или нарушава конкуренцията.
14. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват
лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
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15. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата
могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за
участие. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща
своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за
кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението
се прилага и в документацията, която се закупува от други лица.
16. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до
адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал
своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за
получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.
17. Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за
участие или на част от нея на участниците, които са я закупили. Участникът също може да
представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.
18. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен
носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
19. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в
писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
ІV. Представяне на оферти.
20. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.
21. Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за
част от обществената поръчка не се разглеждат.
22. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти на
предложения в офертата не се приемат.
23. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.
24. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
25. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
26. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като:
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон;
взаимодействия с куриери или други.
27. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.
28. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или
променят офертите си.
29. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.
V. Оценка на офертите.
30. Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да удължи срока
най-много с 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.
31. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30
(тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
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- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
- оглед на мястото на изпълнение.
32. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок
от настъпването им.
33. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия.
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, по реда
на Глава пета, Раздел втори на ЗОП.
34. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в
заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът следва да бъде
съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на
валидност на офертите.
35. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
36. Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението, където се
провежда заседанието.
37. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си
и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов
член.
38. Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
39. След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и консултантите
подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;
б) не са „свързани лица” по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
в) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в комисията.
40. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието
им със списъка по т. 8.1. от Раздел „Указания за подготовка на офертата”.
41. При отваряне на офертите най-малко трима от членовете на комисията подписват плика
с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, се
подписват и всички приложения на участника, които комисията ще оценява съгласно обявените
критерии.
42. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да
присъстват при действията на комисията по т. 40 и т. 41, както и при отваряне на ценовите оферти.
43. На оценка по определените в документацията критерии и методика за оценка подлежат
само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата поради наличието
на някое от обстоятелствата посочени в т. 2 и 4 по-горе и които отговарят на обявените в
настоящата документация изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална
квалификация и технически възможности.
44. По време на разглеждане на офертите, Комисията може по свое решение да поиска от
участника допълнителна информация и разяснения. Искането на Комисията е в писмен вид, като се
дава разумен срок за отговор. Отговорът на участника също е писмен. Не се вземат под внимание
разяснения на участника по офертата, които не са в отговор на искането на Комисията.
45. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, както и
да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за
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обстоятелствата, посочени в офертата. Представянето на допълнителни доказателства не може да
се използва за попълване на офертите с документи, които са били изискани от възложителя, но не
са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.
46. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с
предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други
показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.
47. Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от
средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, комисията изисква от
него подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията определя разумен срок за
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване
на искането за това.
48. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:
а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
б) предложеното техническо решение;
в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
д) получаване на държавна помощ.
49. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от
процедурата.
50. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от
процедурата всеки участник:
а) който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата
документация;
б) не може да участва в процедура поради наличие на някое от обстоятелствата по т. 2 и 4;
в) е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, съдържанието и
изискванията посочени в настоящата документацията за участие в процедурата;
г) е представил оферта, в която няма предлагана цена или същата не е поставена в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
51. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.
52. Когато критерият за оценка е „най-ниска цена”, всички допуснати участниците се
класират на база предложена цена за изпълнение на поръчката, като на първо място се класира
участникът с най-ниска предложена цена.
53. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, оценката и класирането
се извършват в съответствие с „Методика за определяне на комплексна оценка на оферта” от
документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на
комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.
54. Оценките на техническите предложения на участниците, както и на условията, сроковете
и цените за изпълнение на поръчката се извършва от цялата комисия. Когато същите са
представени чрез специфични методи и условия на формиране, оценката се извършва от
икономическите експерти в състава на комисията. Независимо от кои експерти е изготвена
оценката по съответния показател, същата е обект на приемане и утвърждаване от комисията,
което се удостоверява с подписването на протокола от всички нейни членове. Ако член на
комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този член е длъжен да
подпише протокола с „особено мнение”, което се изготвя в писмен вид и се прилага към
протокола.
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55. Оценките по всеки показател се определят чрез консенсус от членовете на комисия. Ако
не може да се постигне консенсус за оценката по някой показател, всеки от членовете (респ.
експертите в съответната област) от състава на комисията, попълва таблица с индивидуални
оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния
показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по
този показател.
56. Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените условия в документацията за участие.
57. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с
цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на процедурата. Комисията
приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя. Когато член на комисията е
против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
VІ. Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата.
58. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.
В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти
и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в
тридневен срок от издаването му.
59. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или факс,
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на
договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник
приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.
60. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с
мотивирано решение само когато:
а) не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник;
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението
на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
ж) поради не представяне от страна на определения изпълнител на необходимите документи
за сключване на договор за обществена поръчка, същият не бъде сключен;
61. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
а) е подадена само една оферта;
б) има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително
обявените условия от възложителя.
62. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците и
изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за прекратяването на
процедурата.
63. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на
т. 60, б. „в”, „д” и „е” или на т. 61, Възложителят възстановява на участниците направените от тях
разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението
за прекратяване.
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64. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителите в процедура за възлагане
на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата
законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба
може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното
решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е
изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата не спира процедурата за
възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи
временна мярка „спиране”. Жалба не може да се подава след сключването на договор за
обществена поръчка.
VІІ. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.
65. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с
участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура по реда на Раздел VІ от
ЗОП.
66. Договорът се сключва в 30-дневен срок след изтичането на срока за обжалване на
решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена
жалба, но не е поискано налагане на временна мярка. Когато срещу решението за определяне на
изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, договорът се
сключва в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за
налагане на временна мярка.
67. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор
представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата
на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването,
изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
VІІІ. Гаранция за изпълнение на договора.
68. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
69. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
70. Размерът и валутата на гаранцията е определен в обявлението за обществената поръчка.
71. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е
определено със закон.
72. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на
гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от
определения в настоящата процедура.
73. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
74. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор
от настоящата документация.
ІХ. Други указания.
75. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците
за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените
поръчки и документацията за участие в процедурата.
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76. В случай, че документацията за участие или част от нея се предава на участниците освен
на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на различните
езици, за валидни се считат записите на български език.
77. Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и
същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при
различните езици, за валидни се считат записите на български език.
78. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната
последователност:
а) Решението за откриване на процедурата;
б) Обявление за обществена поръчка;
в) Пълно описание на обекта на поръчката;
г) Техническа спецификация;
д) Указания за подготовката на оферта;
е) Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;
ж) Проект на договор за изпълнение на поръчката;
з) Указания по провеждането и участието в процедура;
и) Образците за участие в процедурата.
Документа с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Х. Указания за подготовката на оферта.
1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящата документацията за участие.
2. Участниците могат да представят оферта за една, няколко или всички обособени позиции,
като прилагат толкова плика с предлаганата цена, по колкото позиции участват. Ценовата оферта
задължително трябва да включва пълния обем по оферираната от участника обособена позиция.
Оферти за част от съответната обособена позиция не се разглеждат. Всеки плик „предлагана цена”
по отделната обособена позиция трябва да бъде надписан, за която обособена позиция се отнася.
3.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва:
Община Бургас
гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26
за участие в открита процедура с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска
правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта
се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна
проектантска правоспособност за изготвяне на ТИП за удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас”.
_________________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
4. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно
юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените документи по т.
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8.2 и т. 8.3. се представят в легализиран превод на български език, а документите по т. 8.5; 8.6; 8.7,
8.10 и 8.11, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
5. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващия участникът е записал:
- „Вярно с оригинала”;
- подпис и свеж печат.
6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са
задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци,
възложителят има право да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с
изискванията на документацията за участие.
7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти.
ХІ. Съдържание на офертата.
8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в
документацията образци. Офертата задължително съдържа:
8.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия
участника (в оригинал) и печат.
8.2. Удостоверение за актуално състояние
или
документ за издаден „Единен
идентификационен код” (ЕИК) - за българско юридическо лице. За чуждестранно лице - документ
за регистрация съобразно националното му законодателство. Документите се представят се в
заверени от участника копия.
8.3. Когато участникът е физическо лице се представя копие от документ за самоличност.
8.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато
офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника
съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2. и т. 8.3. по-горе), а от изрично упълномощен негов
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 не
могат да бъдат подписвани от пълномощник.
8.5. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва
по приложения образец към настоящата документация (Приложение №4). Декларацията се
подписва задължително от лицата в съответствие с т. 3 от настоящата документация. Декларация
се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от
подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се
представя и в превод.
8.6. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва по
приложения образец към настоящата документация (Приложение №5). Декларацията се подписва
задължително от всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число
и от лицата, временно изпълняващи тези длъжности, вкл. прокурист или търговски пълномощник.
Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са
юридически лица - декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен
или контролен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи
в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
8.7. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал) - представя се приложения образец към
настоящата документацията (Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от лицата
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в съответствие с т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и
юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
8.8. Документ за закупена документация за участие (копие);
8.9. Документ за внесена гаранция за участие в във вид на парична сума или банкова
гаранция;
8.10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако
се предвиждат такива.
Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на
подизпълнителите и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от
обекта на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).
Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват
посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва „Съгласно приложен списък”.
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в
изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря и участника, както и да
удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на
участника:
- декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и
управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като
подизпълнител (съгласно чл. 56, ал.1, т. 7 от ЗОП);
- удостоверение за актуално състояние или документ за издаден „Единен идентификационен
код” (ЕИК) - при условията на т. 8.2. или 8.3. по-горе;
- декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП - при условията на т. 8.5, 8.6 и 8.7 по-горе;
- доказателства за квалификация - при условията на т. 8.11 по-долу.
8.11. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние, както
и техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на
поръчката.
8.11.1. Участникът да е изпълнил минимум 3 (три) договора за проектиране, с предмет
изготвяне на технически инвестиционен проект на улични мрежи. Представя се декларация по
образец (Приложение № 7) за изпълнени от участника договори с горепосочения предмет през
последните 3 (три) години, а именно 2006, 2007 и 2008 г., включително, стойности, дати и
получатели.
8.11.2. Да представи минимум 3 (три) референции за добро изпълнение на обекти с предмет
изготвяне на технически инвестиционен проект на улични мрежи от последните 3 (три) години, а
именно 2006, 2007 и 2008 г., съдържащи стойности, дати и получатели;
8.11.3. Списък с проектантите с пълна проектантска правоспособност, които ще изготвят
техническия инвестиционен проект по частите описани по-горе в настоящата документация.
Попълва се списък по образец (Приложение № 8)
8.11.4 Проектантите, участници в проекта да притежават
пълна проектантска
правоспособност. Това обстоятелство се доказва като се представят удостоверенията им от Камарата
на инженерите, заверени за 2009 г.
8.11.5. Проектантите (когато са физически лица) или търговското дружество (когато е
юридическо лице), участващи в проекта да притежават застраховка професионална отговорност за
вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерните им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,
съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ. Представя се декларация (свободен текст), подписана от
представляващия участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора;
8.12. Техническо предложение – по образеца за Техническо предложение (Приложение № 3).
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8.13. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по
образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Този документ задължително се поставя в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и името на участника, поставен в
плика с офертата.
8.14. В плика с офертата (извън плика с „Предлагана цена”) се поставя и подписан и
подпечатан проект на договор - (Приложение № 9).
Забележка: Когато участникът кандидатства за двете обособени позиции, тогава
той следва да постави предлаганата цена (Приложение № 2), в два отделни запечатани,
непрозрачни плика с надпис „Предлагана цена” за всяка от позициите по които ще вземе
участие.
Информация за датата, часа и местото на отваряне на ценовите предложения ще бъде
публикувано на сайта на Община Бургас.
Лица за контакти:
по юридическата част: Венцислава Трендафилова – тел. 056 907242
по техническата част: Мария Петкова – тел. 056 907287
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Приложение № 1
УЧАСТНИК:
………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция ..........................................……………...............................................................
ОФЕРТА
за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявения от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с
пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”,
гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2.
Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТИП за
удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас.”
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и
условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни
сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител,
ще сключим договор в законоустановения срок.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата,
определена за краен срок за предаване на офертите за участие.
При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители:
Наименование на
подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще
извършва

Размер на участието на
подизпълнителя в общата цена на
предложението
(в %)

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за
изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма
съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото
изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;
3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;
4. Други по преценка на участника.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и Фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия участника)
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Дата: ….............................
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Приложение № 2
До
........................................
гр. ....................................
Р. България
(име и адрес на Възложителя)
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на
проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к.
„Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на
изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за
изготвяне на ТИП за удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас”.
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме
нашето ценово предложение, както следва:
За Позиция 1:
1. Обща договорна стойност в размер на ……………… (………………………) с включен
ДДС и
2. Хонорар – сметка (обобщена) и по отделните части на проекта с начислен ДДС
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
За Позиция 2:
1. Обща договорна стойност в размер на ……………… (………………………) с включен
ДДС и
2. Хонорар – сметка (обобщена) и по отделните части на проекта с начислен ДДС
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Посочените стойности включват всички разходи и отстъпки по изпълнение на обекта на
поръчката.
Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
__________________________
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Приложение № 3
До
.........................................
гр. ...................................
Р. България
(име и адрес на Възложителя)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на
проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к.
„Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на
изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за
изготвяне на ТИП за удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас”.
Уважаеми Госпожи и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата за
изпълнение на: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за
изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с
възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска
правоспособност за изготвяне на ТИП за удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас”.
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.
Срокът, за изготвяне на технически и работен инвестиционен проект по Позиция 1 е
………… (…………..) календарни дни считано от датата на подписване на договора.
Срокът, за изготвяне на технически инвестиционен проект по Позиция 2 е …………
(…………..) календарни дни считано от датата на подписване на договора.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим
гаранция за изпълнение в размер на 5 на сто от стойността на договора и валидна за срока на
изпълнение на договора.
Дата
Име и фамилия

Правно обвързващ подпис:
________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
__________________________
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Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми
_______________________ (посочете длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- участник
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с
пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”,
гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2.
Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТИП за
удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас”.
на

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник
(посочете
фирмата на участника) :
- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури
съгласно националните му закони и подзаконови актове.
- не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси;
2. Аз лично не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по ликвидация или в
подобна на горепосочените процедури съгласно националните ми закони и подзаконови актове.
3. Аз лично не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително
изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Декларацията се попълва от лицата в съответствие с раздел ІІ,
документацията за участие.

33

т. 3 от

Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
, в качеството ми
на______________________________________________________________
(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, или
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник,
както и точното наименование на съответния орган)
на
(посочете фирмата на участника), със седалище
и адрес на управление
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на
проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к.
„Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на
изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за
изготвяне на ТИП за удвояване на улица „Одрин”, гр. Бургас”.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
2. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявения от Община Бургас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Декларацията се попълва както от лицата по раздел ІІ,
т. 3 от
документацията за участие, така и от членове на орган на управление и контрол или
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник.
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Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
с
лична карта №
, издаден на
от
в качеството ми
на
_______________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност
за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с
възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна
проектантска правоспособност за изготвяне на ТИП за удвояване на улица „Одрин”, гр.
Бургас”.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник
(посочете фирмата на
участника):
- не е в открито производство по несъстоятелност;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския
закон;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е
установен.
3. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.
2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията 2 или
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци
съгласно правните норми на държавата, в съм установен.
4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на моята и на която и да е друга държава.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Декларацията се попълва от лицата в съответствие с раздел ІІ,
документацията за участие.

1
2

т. 3 от

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.
При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.
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Приложение № 7

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
Списък на основните договори с предмет изготвяне на технически инвестиционен проект на улични
мрежи.
Предмет на договора (кратко
описание)

Дата на
сключване

Дата на
изпълнение

Контрагент

1

2

3

4

Стойност на
договора
5

1. ...........
2. ...........
3. ...........

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата
включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата
се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2009 г.

Подпис и печат:
........................
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Приложение № 8
СПИСЪК
на собствени или наети лица, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката
№

Име, фамилия

Специалност

Образователно –
квалификационна
степен

Трудов стаж

Известна ми е отговорността по чл. 209 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2009 г.

Подпис и печат:
........................
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Приложение № 9
Проект!

ДОГОВОР
Днес ………………2009 год. в гр. Бургас между:
ОБЩИНА БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, ЕИК 000056814,
представлявана от Заместник кмет Атанаска Николова - Възложител
и …………………………………………………………………………………………………… Изпълнител, на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Заповед № 2182/15.11.2007 г.
на Кмета на Община Бургас, се подписа настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – Възложителят възлага, Изпълнителят се задължава: по
Позиция 1. да изготви технически и работен инвестиционен проект за обект: улица в ж.к. „Меден
рудник”, гр. Бургас, а именно: „Източна районна артерия Районен център ж.к. „Меден рудник” по
етапи: І-ви етап: Улица от о.т. 129 – о.т. 875 – о.т. 111 – о.т. 107 – о.т. 106 – о.т. 105 – о.т. 803 до
о.т. 801 по плана на Районен център ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас и ІІ-ри етап: Улица о.т. 801 –
о.т. 800 – о.т. 796 – о.т. 797 – о.т. 799 до о.т. 798 (бул. „Захарий Стоянов” – бивш „Тодор Грудов”)
по плана на Районен център ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас и по Позиция 2 да изготви технически
инвестиционен проект за обект: „Удвояване на улица „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул.
„Проф. Яким Якимов” (път ІІІ-9008”І-9 (Бургас) – кв. „Долно Езерово” от км. 0+000 до км. 2+400).
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е ….. (……………) календарни
дни, считано от датата на подписването му, но не по-късно от 20.12.2009 г.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Общата стойност на проектирането е в размер .................... лв. (......лева), с включен ДДС, съгласно
ценовата оферта на Изпълнителя.
2. Възложителят заплаща изготвения проект, съгласуван с експлоатационните дружества, в срок от 20
(двадесет) работни дни, считано от датата на представяне на надлежна фактура от страна на Изпълнителя за
приет от ЕСУТ технически инвестиционен проект.
3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочена от Изпълнителя
банкова сметка както следва:
- IBAN - .............................................................;
- BIC - ............................ при „……...…..” АД.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ
1. Възложителят има право:
1.1. по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да
възпрепятства работата на Изпълнителя и оперативната му самостоятелност;
1.2. при установяване на грешки и непълноти в проекта, констатирани от Възложителя, същия да
определи срок, в който Изпълнителят следва да ги отстрани.
2. Възложителят е длъжен:
2.1. да предоставя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на
изпълнение на проектните работи;
2.2. да приеме изработеното от Изпълнителя, когато същото отговаря на изискванията на този договор;
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2.3. да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и
условията на този договор.
3. Изпълнителят има право:
3.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;
3.2. да получи уговореното възнаграждение, при условията и в сроковете, уговорени в настоящия
договор.
4. Изпълнителят е длъжен:
4.1. да изпълни възложената му работа качествено, с необходимия професионализъм, спазвайки
условията на настоящия договор, заданието, предоставено от Възложителя и всички действащи законови
изисквания, включително свързани с опазването на околната среда;
4.3. при установяване на грешки и непълноти в проекта, констатирани от Възложителя и/или от
експлоатацонните дружества, същите да бъдат отстранени от него без допълнително заплащане в срок,
определен от Възложителя;
4.4. да предаде на Възложителя изготвените технически инвестиционни проекти, разработени,
подпечатани и подписани от лица, притежаващи проектантска правоспособност по съответната част,
присъдена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
4.5. Инвестиционните проекти да се изготвят в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти и се оформят съгласно изискванията на чл. 139, ал. 3 от Закона за
устройство на територията и да се съгласуват с контролните органи.
4.6. Изпълнителят се задължава, в хода на проектирането, да съгласува проектите с всички
експлоатационни дружества и контролни органи (сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Бургас, АПИ и др.).
4.7. Проектантите, участници в проектите да притежават застраховка професионална отговорност за
вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерните
им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 и сл. от
ЗУТ. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на
Изпълнителя.
4.8. Изпълнителят да изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия при извършване на строителни и монтажни
работи.
4.9. Да изготви план за собствеността с баланс на засегнатите територии и регистър на собствеността,
необходим за отчуждаване на засегнатите от улицата имоти.
V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА
1. Приемането на обекта става с двустранно подписан приемно – предавателен протокол.
2. В ……… (………..) дневен срок от подписването на протокола, Възложителят може да направи
писмени възражения по проекта и да покани Изпълнителя за съвместно разглеждане и обсъждане на
нередовностите.
3. След отстраняване на всички нередовности от страна на Изпълнителя, страните по настоящия
договор подписват окончателен протокол за приемане на разработката.
VІ. КОНТРОЛ НА ППР
1. Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, се осъществява от представител на
Възложителя – Директор Дирекция „УТ” при Община Бургас.
2. В случай, че от представителя на Възложителя, бъдат констатирани недостатъци в изпълнената
проектна работа, същата не се заплаща, до отстраняването им от и за сметка на Изпълнителя, в определения
от Възложителя за това срок.
VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на
договора.
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2. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи
неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки
просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.
3. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по
отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.
4. Възложителят извън санкциите по т. VІІ.1. и VІІ.2., от настоящия договор, има право да задържи
гаранцията за изпълнение на поръчката:
4.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
4.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същия е юридическо лице).
4.3. при отписване на строителя от Камарата на строителите
5. Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на ……….. лв. (……………….) се освобождава, в
срок от 10 (десет) работни дни, при:
5.1. приемане на проекта – предмет на настоящия договор с двустранно подписан протокол от
представители на Възложителя и Изпълнителя;
5.2. прекратяване на договор, на основание т. VІІІ.1.2. и/или прекратяване на договора по вина на
Възложителя;
6. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу
Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република
България.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изтичане на срока му;
1.2. с извършване и предаване на договорената работа;
1.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
1.4. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя по настоящия договор.
2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и
да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на
действително извършените до момента на отказа работи, приети с двустранно подписан приемо-предавателен
протокол.
3. Ако Изпълнителят просрочи изпълнението на задълженията си по настоящия договор с повече от 10
работни дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество,
Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само
стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на
дължимите неустойки. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.
4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
5. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя,
Възложителят има право да прекрати договора, без предизвестие.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство в Република България.
2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия
договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се
разглеждат пред БРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.
3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената процедура по
реда на чл. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата
страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното
изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
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характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на
задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки
съобразно реда, предвиден в ЗОП.
5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
4.1. За Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26;
4.2. За Изпълнителя: …………………………………………………………………......
5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена
форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок
от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от
датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и
един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
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Приложение № 10

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
1. Адрес за кореспорденция ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)
телефон №: ………………………………… факс № ……………………..……………………….………
e-mail :………………………………………………, Интернет адрес .........................................................
2. Лице за контакти ………..............………...………………………………..……………………………
Длъжност:……………………………………….……….......………………………………………………
Лична карта №…....................................., издадена на ............................. от ……..………………………
телефон / факс: ………………..……………………………….……………………………………………
3. Обслужваща банка………………………………банков код.......................................……....................
№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо)
…………………………………………………………………..……………………………...
……………..
………………………………………………………………………………………………….......…………
Титуляр на сметката .….................................................................................................................................

Подпис:
(Име, длъжност - управляващ)
(печат)
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