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ДО 

 

"ЕКО ХИДРО-90" ООД, ЕИК: 112580619, 

Адрес: област Пазарджик, община Пазарджик 

гр. Пазарджик – 4400, ул. „Асен Златарев” No 12. 

  

П О К А Н А 
 

за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане 

на поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 8, буква „а)” и буква „б)” от Закон за 

обществените поръчки. 

 

             На основание чл. 90, ал. 1, т. 8, буква „а)” и буква „б)” от Закона за обществени 

поръчки и във връзка с Решение № 95-Р-1/22.07.2015 г. за откриване на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване 

на допълнителни строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на 

общински пътища в община Батак” – обект: общински път PAZ2044 /ІІІ – 377, 

Равногор – Нова махала/ - Граница общ. (Брацигово – Батак) – Фотиново – Граница 

общ. (Батак – Девин) – Девин /ІІІ – 197/ с дължина 6, 200 км..   

 

      І. Мотиви за избор:      
 

      На 16.06.2011г., Община Батак, сключи с Държавен фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 13/321/00775, 

за финансиране на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Батак” по 

по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от 

«Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.» (ПРСР), подкрепена от 

Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). В тази връзка, 

общината успешно проведе процедура за избор на изпълнител за извършване на 

строително – монтажните работи по проекта, като се ръководи от действащото 

национално и европейско законодателство. Процедурата приключи успешно със 

сключване на договор №: 95-Д-3/ 24.06.2013 г. за възлагане на обществената поръчка за 

строителство с избран изпълнител в лицето на "ЕКО ХИДРО-90" ООД. В процеса на 

изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Рехабилитация на общински 

пътища в община Батак” – обект: общински път PAZ2044 /ІІІ – 377, Равногор – Нова 

махала/ - Граница общ. (Брацигово – Батак) – Фотиново – Граница общ. (Батак – Девин) – 

Девин /ІІІ – 197/ с дължина 6, 200 км., възникна непредвидена необходимост за 

изпълнение на допълнителни строителни работи, към предвидените по проекта. По време 

на строителството в следствие на предписание на изпълнителя упражняващ Авторски 

надзор, възникна необходимост по направа на напречни отводнители със 

стоманобетонови тръби по трасето на пътния участък, както и допълнителни асфалтови 

работи. 

          Допълнително възникналите работи са технически неразделна част от възложените 

по основния договор и без тяхното изпълнение обектът не може да бъде завършен и 

въведен в експлоатация. В тази връзка, община Батак, ръководейки се от действащото 
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законодателство и органите осъществяващи независим надзор върху строителния процес 

на обекта, взе решение да възложи за своя сметка, изпълнението на възникналите 

допълнителни дейности на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП на изпълнителя на СМР - 

"ЕКО ХИДРО-90" ООД, поради настъпилите фактически обстоятелства от непридвидим 

характер, вследствие на които строителството не може технически да се раздели от 

предмета на основния договор за СМР. Разделянето ще предизвика значителни 

затруднения за Възложителя, които ще бъдат сериозна пречка за успешното изпълнение 

на поръчката и по този начин и на проекта като цяло.         

          Гореописаната ситуация е в резултат на факти и обстоятелства, които са възникнали 

след сключването на договора за обществена поръчка, не са резултат от действие или 

бездействие на страните, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата 

грижа (в рамките на дейностите по изпълнение на необходимите проучвания и изготвяне 

на работен проект, с оглед съществуващата към момента на проектирането ситуация и 

използваните изходни данни) и правят невъзможно изпълнението при договорените 

условия до предписването на мерки за преодоляване на непредвиденото обстоятелство. 

(Допълнителни разпоредби, Параграф 1, точка 28 от Наредба № 25 от 29 юли 2008 г.) 

     

       Стойността на допълнителните строително-монтажни работи възлиза на 111 309,17 

лв. (сто и единадесет хиляди триста и девет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС, 

която стойност не е повече от 50% от стойността на основната поръчка за обекта на 

стойност 2 171 845.85 лв. (два милиона сто седемдесет и един хиляди осемстотин 

четиридесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. С оглед на изложеното по-

горе, са налице предвидените в разпоредбата на чл. чл. 90, ал. 1, т. 8, буква „а)” и буква 

„б)” от ЗОП условия за вземане на решение за възлагане на обществена поръчка чрез 

процедура на договаряне без обявление. 

 

ІІ. Предмет на обществената поръчка: „Извършване на допълнителни 

строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на общински пътища в 

община Батак” – обект: общински път PAZ2044 /ІІІ – 377, Равногор – Нова махала/ - 

Граница общ. (Брацигово – Батак) – Фотиново – Граница общ. (Батак – Девин) – 

Девин /ІІІ – 197/ с дължина 6, 200 км..     
 

ІІІ. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

 

 1. Срок на изпълнение – срокът за изпълнение на поръчката е в рамките на не 

повече от 20 (двадесет) календарни дни, като поканения участник може да предложи и 

по – кратък срок. 

 2. Място на изпълнение – Република България, област Пазарджик, община Батак, 

град Батак. 

 3. Прогнозна стойност за изпълнение на услугата: 

 Стойността на строително-монтажните работи да не надвишава 111 309,17 лв. 

(сто и единадесет хиляди триста и девет лева и седемнадесет стотинки) без 

ДДС, съответно 133 571,00 лв. (сто тридесет и три хиляди петстотин седемдесет 

и един лева) с ДДС; 

 

IV.  Изискуеми документи и информация:  

 

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.  

 

2. Избрания изпълнител представя Гаранция за изпълнение на Договора за 

допълнителните СМР. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от 
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стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се 

представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 9.1 или по образец на 

банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 

Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно 

банкиране по сметка на община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: 

UBBSBGSF, при банка: ТБ ОББ клон Батак.  
 Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато 

участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава 

тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Батак и със срок 

на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.  

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал 

на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път 

гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за 

изпълнение превеждана по банков път следва да е постъпила реално в банковата сметка на 

Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

          3. Не може да участва в поръчката участник, който: 

3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

3.2. е обявен в несъстоятелност; 

3.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

3.4 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган,(или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или 

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

Има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

 3.5. 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 

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 участникът е преустановил дейността си; 

3.6 е лишен от правото да упражнява дейности по строителство, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  

3.7 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по 

чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на 

труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;  

3.8 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Изискванията  по т. 3.1, т.3.6, т. 3.7 и т. 3.8 се отнасят за лицата по чл. 47, ал.4 от 

ЗОП, както следва: 

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 
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б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

в) 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; 

г) 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; 

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския 

закон; 

e) при едноличен търговец – за физическо лице – търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, 

които представляват участника; 

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България.  

4. Не могат да участват в поръчката участник: 

4.1. При които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с възложителя 

или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на 

§1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 

4.2. Които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба 

на Закона за обществените поръчки са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 

издадени с право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 

общината в това дружество. 

 

V. Съдържание на Плика с Офертата 

 

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по 

образец № 1); 

 1.2. Копие от валидно удостоверение за актуално състояние или единен 

идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на 

чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът 

е физическо лице – копие от документ за самоличност; 

1.3. Оферта/Заявление за участие (по образец №: 2); 

1.4. Справка - представяне на участника (по образец №: 3); 

1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (по образец №: 

4); 
            1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (по Образец № 5); 

(попълва се, в случай че участникът е заявил в Справка-представяне на участника 

/образец № 3/, че ще ползва такъв!) 

           1.7. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - (по образец №: 6); 
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           1.8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ( по образец № 7) с 

приложен Линеен календарен план график и Диаграма на работната ръка; 
           1.9. Ценово предложение (по образец №: 8) с приложена Количествено 

стойностна сметка – Приложение С 1; 

 

 VІ. Срок за валидност на офертата: Срокът за валидност на офертата да бъде 

не по - малко от 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайния 

срок за получаване на офертата. 

VІІ. Място и краен срок за подаване на оферта: Офертата се представя в 

сградата на общинската администрация на община Батак, находяща се в град Батак, пл. 

„Освобождение” №: 5, всеки работен ден след 09:00ч. до 17:00ч. до 31.07.2015г., 

включително!   

      VІІІ. Дата и място на провеждане на договарянето: Договарянето ще се 

проведе на 03.08.2015г. от 10:00 часа в сградата на общинската администрация на 

община Батак, находяща се в град Батак, пл. „Освобождение” №: 5 – Заседателна 

зала.  

ІХ. Провеждане на договарянето и определяне на изпълнител:  
  

1. Процедурата на договаряне с покана се провежда от комисия, която се назначава от 

възложителя след изпращане на поканата за участие в договарянето. 

2. Комисията провежда договаряне с поканения участник за определяне на условията 

на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана 

за участие. 

3. Направените предложения и постигнатите договорености с участника се отразяват 

в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. 

4. Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участника, ако не 

отговарят на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. 

5. След провеждане на договарянето с поканения участник, комисията изготвя доклад 

до възложителя, в който му предлага резултата от преговорите и предлага 

сключване на договор. 

6. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. 

 

Х. Приложения, неразделна част от настоящата покана: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - 

образец № 1); 

2. Оферта - образец №: 2; 

3. Справка - представяне на участника - образец №: 3; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки - образец №: 4; 

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5;  

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - образец №: 6; 

7. Техническо предложение - образец № 7; 

8. Предлагана цена с КС - образец №: 8; 

9. Банкова гаранция за добро изпълнение на поръчката – образец №: 9.1; 

10. Техническа спецификация; 

11. Проект на договор; 

  

 

С уважение: 

                     Петър Паунов                                                                     

                    Кмет на община Батак; 


