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НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ изх.№ 33-00-418/19.11.2014 г. 

ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН  

(НАИМ – БАН) 

гр. София 1000, ул. „Съборна” № 2 

тел: 02/ 988 24 06; факс: 02/ 988 24 05 

 

ПОКАНА 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 

на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

 

Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, 

представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в 

Протокол № 9638/14 от 30.10.2014 г. и Решение № 240 от 19.11.2014 г., отправя покана за участие 

в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на южната част 

от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица” 

 

Мотиви за избора на този вид процедура: 
Между Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и Национален археологически институт 

с музей при БАН (НАИМ-БАН) беше сключен Договор № Д-26/30 от 30.04.2014 г. за извършване 

на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица”, от км 5+000 до км 

70+620 на пет обекта, с цел опазването на движими и недвижими културни ценности, съгласно 

Закона за културното наследство (ЗКН) и реализацията на инфраструктурния проект. 

Съгласно чл. 4 от Договор № Д-26/30 от 30.04.2014 г, за извършване на спасителни 

археологически проучвания по трасето на АМ „Марица”, същия „се сключва с възможност за 

допълнително възлагане по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗОП, в случай че бъдат открити и други 

археологически обекти по трасето на АМ „Марица”, от км 5+000 до км 70+620, чрез процедура 

на договаряне без обявление”.  

С писмо, с вх. № 33-00-278/03.07.2014 г., Изпълнителят на археологическите проучвания е 

уведомил АПИ, че на обект № 6 - от км 24+220 до км 24+460 е налице по-голяма наситеност на 

археологически структури от очакваната за обекта. Това обстоятелство е изложено и в 

представения научен доклад от гл. ас. д-р Янко Димитров – научен ръководител на спасително 

археологическо проучване за обект № 6.  

За приемане резултатите от археологическото проучване на обект № 6 по Договор № Д-

26/30.04.2014 г., експертна комисия, назначена със заповед на Министъра на културата е 

извършила оглед на място на обекта на 23.07.2014 г. В резултат на проверката по документи, 

огледа на място и изслушването доклада на научния ръководител, комисията е отразила своите 

констатации и решения в Протокол № 10-00-165 от 24.07.2014 год. В част V РЕШЕНИЯ, т. 4 от 

цитирания протокол, е прието следното:  

„Според доклада на научния ръководител, както и при огледа на място от комисията, се 

констатира, че южно от насипката на временния път, попадат продължения на частично 

изследвани при спасителното проучване структури (каменни сгради в квадрати D/ 14-16, 23-25, 

вкопани структури – жилища, помещения и ями в квадрати D/ 17-18, 34-45). Разкриването на 

останки от каменни постройки и вкопани структури при проучването на участъка в кв. E-G/ 

33-35 показват, че такива може да се очакват в редиците квадрати Е-Н, т.е. по цялата площ 

на обекта южно от осевата линия на сервитута. Предвид тези констатации, както и съгласно 

чл. 1 от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за 

извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Марица”, от 

км 5+000 до км 70+620”, с № Д-26/30.04.2014 г., следва южната част от обект №6 (от км 
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24+220 до км 24+460), също да бъде подложена на пълни спасителни археологически 

проучвания, които да бъдат осъществени в рамките на 45 календарни дни.” 

В предмета на обществената поръчка, в резултат на която е сключен Договор № Д-

26/30.04.2014 г., проучването на обект № 6 е ограничено до археологическо проучване по площта 

на обекта, попадащ в рамките на сервитута, на видимите структури, засегнати от изкопните 

дейности. В площта на обекта, където е свален само хумусния пласт и има данни за незасегнати 

археологически структури да се извърши пълно археологическо проучване. Всички проучвания в 

цялата площ на обекта с дължина 240 метра и ширина около 40 метра да не надхвърлят 30% от 

общата площ на обекта. 

Във връзка с Протокол № 10-00-165 от 24.07.2014 год. на експертна комисия към 

Министерство на културата (МК), с писмо вх. № 33-00-300/29.07.2014 г., НАИМ-БАН е 

представил План-сметка за археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 

до км 24+460 на АМ „Марица”.  

 След разглеждане на писмото на НАИМ-БАН, с вх. № 33-00-300/29.07.2014 г., и 

Договор № Д-26/30.04.2014 г., се установи, че обема на проучванията, предвиден в План-

сметката на обект № 6, неразделна част от сключения Договор № Д-26/30.04.2014 г., е за 2880 кв. 

м от обща площ 9600 кв. м. Видно от констатацията за състоянието на обекта и по предложение 

на научния ръководител на Обект 6, съгласно Протокол № 10-00-165 от 24.07.2014 год. на 

експертна комисия към МК, цялата обхваната от проучването площ съставлява 31% от площта на 

обекта в рамките на сервитута на пътя. Тъй като разкритите на терена археологически структури 

надвишават първоначално предвидените за обект № 6, и останалата част от археологическия 

обект също следва да бъде проучена. 

Горепосочените обстоятелства представляват „Непредвидени обстоятелства”, съгласно § 

1, т. 14б от Допълнителни разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП), тъй като са 

възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните и не са могли да 

бъдат предвидени от Възложителя. Предвид обстоятелството, че археологическите обекти са в 

обхвата на трасето на АМ „Марица”, то същите не могат да се отделят от основния договор за 

извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на автомагистралата и 

допълнителните работи следва да се възложат с процедура на договаряне без обявление на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП със същия изпълнител, тъй като хипотезата на посочената 

норма е изпълнена, а именно: 

- възникнали са обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от Възложителя 

при сключване на основния договор и изискват възлагането на допълнително археологическо 

проучване;  

- допълнителното археологическо проучване е съществено необходимо за изпълнението, 

както на поръчката, така и на СМР на обекта;  

- допълнителното археологическо проучване не може технически да се раздели от 

предмета на основния договор без значителни затруднения за Възложителя или въпреки, че 

могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;  

- индикативната стойност на допълнителното археологическо проучване е 211 868,00 лв. 

без ДДС, и не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. 

В допълнение към гореизложените мотиви, доказателствата, обуславящи избора на 

Възложителя за вида процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, са както следва: 

1. Копие на Договор № Д-26/30.04.2014 г. за за извършване на пълни спасителни 

археологически проучвания по трасето на АМ „Марица”, от км 5+000 до км 70+620, сключен 

между Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и Национален археологически институт с музей 

при БАН (НАИМ-БАН). 

2. Копие на писмо с вх. № 33-00-278/03.07.2014 г.;  

3. Копие на Протокол № 10-00-165 от 24.07.2014 год.;  

4. Копие на писмо вх. № 33-00-300/29.07.2014 г. от НАИМ-БАН за представяне на План-

сметка за археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 на 

АМ „Марица”. 

 

І. Наименование и адрес на Възложителя: 

1. Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, тел. 02/ 

917 32 83, факс: 02/ 917 32 83. 
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2. Тип на Възложителя: чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

II. Предмет на поръчката (описание): 
Предметът на обществената поръчка включва спасително археологическо проучване на 

южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица”.  

1. Проучване на археологически обект от км 24+220 до км 24+460, съгласно Протокол на 

експертна комисия № 10-00-165 от 24.07.2014 г., проведена на основание чл. 160, ал. 3 от ЗКН, в 

изпълнение на заповед на Министъра на културата за регистриране на новооткрити недвижими 

археологически ценности. Комисията е извършила оглед на място, като е констатирала, че по 

цялата обхваната от проучването площ (съставляваща 31% от площа на обекта в рамките на 

сервитута на пътя) са регистрирани археологически структури от обитаване на терена, основно 

през епохата на средновековието, но и през по-ранни периоди. Съобразно ситуацията им на 

терена, може да се очаква, че останки от такива структури има и в необхванатата от спасителните 

разкопки площ на обекта в рамките на сервитута. Южно от осевата линия, където голяма част от 

терена сега е заета от насипката на временния път, попадат продължения на частично изследвани 

при спасителното проучване структури (каменните сгради в квадрати D/14-16, 23-25, вкопани 

структури – жилища, помещения и ями в квадрати D/17-18, 34-45). Разкриването на останки от 

каменни постройки и вкопани структури при проучването на участъка в кв. E-G/33-35 показват, 

че такива може да се очакват в редиците квадрати Е-Н, т.е. по цялата площ на обекта южно от 

осевата линия на сервитута.  

 

IІІ. Вид на процедурата: договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

 

IV. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка: 

1. Пределен финансов ресурс: Предлаганата цена за изпълнението на допълнителното 

спасително археологическо проучване е с индикативна стойност 211 868,00 (двеста и единадесет 

хиляди осемстотин шестдесет и осем) лева без ДДС. 

2. Технически възможности и/или квалификация: Участникът в процедурата трябва да 

отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: 

2.1. да има извършени редовни и/или спасителни археологически проучвания минимум на 

2 (два) археологически обекта, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, за които научните отчети и теренната археологическа документация са 

приети от компетентните ведомства; 

2.2. да осигури археологически екип, който ще отговарят за изпълнението на 

обществената поръчка. Екипът следва да включва: 

 Научен ръководител - 1 (един) брой (или съръководители - 2 (два) броя), който/които 

да отговаря/т на изискванията на чл. 150 от ЗКН, а именно: образователно - квалификационна 

степен „Магистър” по специалност от професионално направление „История и археология”; да е 

в договорни отношения с българска културна, научна или университетска институция, дейността 

на която е свързана с опазване на археологическото наследство; да има най-малко 2 (две) години 

професионален опит в извършването на теренни проучвания; 

 Заместник ръководител - 1 (един) брой с образователно - квалификационна степен 

„Магистър” по специалност от професионално направление „История и археология” и 

притежаващ минимум 2 (две) години професионален опит в извършването на теренни 

археологически проучвания. 

3. За доказване на техническите възможности и/или квалификация, участникът 

представя следните документи: 

3.1. Декларация (изготвена по образеца – Приложение № 6), съдържаща Списък на 

услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка
1
, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 

3.2. Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

Забележка: За Удостоверение по т. 3.2. се приемат следните документи: 

                                                 
1
 Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка означава изпълнение на редовни и/или спасителни 

археологически проучвания. 
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- копие от утвърден от Министъра на културата Протокол на експертна комисия (по чл. 

158а от ЗКН), с който са приети изпълнени археологически проучвания; 

- копие от документ, удостоверяващ приемане на научен отчет и теренна археологическа 

документация от Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН за изпълнени 

археологически проучвания. 

3.3. Списък (изготвен по образеца – Приложение № 7) на лицата по т. 2.2, които ще 

отговарят за изпълнението на обществената поръчка, съдържащ: име, презиме, фамилия; 

образование и квалификация; професионален опит в години; позицията, която ще заема лицето 

при изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицето 

с участника (трудово, гражданско, друго). 

3.4. Автобиография (изготвена по образеца – Приложение № 8), посочваща 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в 

Списъка по т. 2.2. 

4. Юридически статус – изискуеми документи: Посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

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

провеждането на процедурата. 

Във връзка с разпоредбата на чл. 20, ал. 5 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за 

извършване на теренни археологически проучвания, съгласно която „Отношенията във връзка с 

провеждането на редовно или спасително теренно археологическо проучване се уреждат с 

договор, сключен между възложителя на теренното проучване и културна или научна 

организация, която от своя страна е в договорни отношения с лице, получило разрешение за 

теренно археологическо проучване”, следва да се представи документ, удостоверяващ, че 

участникът е културна и/или научна организация. 

 

V. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

1. Място за изпълнение на поръчката: територията на община Димитровград, област 

Хасково /трасето в рамките на сервитута на АМ Марица” от от км 24+220 до км 24+460, при с. 

Великан /. 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 75 (седемдесет и пет) календарни дни общо, от 

които:  

 За извършване на археологическото проучване - 45 (четиридесет и пет) календарни 

дни; 

 За отчитане дейностите за археологическия обект - 30 (тридесет) календарни дни; 

3. Начин и срок на плащане: Възложителят извършва плащанията по изпълнението на 

дейностите, както следва: 

3.1. Авансово плащане: В 30-дневен срок от сключване на договора, следва да бъде 

направено авансово плащане, представляващо не повече от 70% от стойността на поръчката. 

Авансът се изплаща само след представяне на копие от Разрешение за теренни 

археологически проучвания и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на исканото 

авансово плащане. Авансовото плащане се погасява чрез приспадането му при окончателното 

плащане. 

3.2. Окончателно плащане: Извършва се след приспадане на сумата от авансовото 

плащане, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на следните 

документи: 

- финансов отчет за съответния обект; 

- Научен доклад, подписан от ръководителя на обекта; 

- входирано искане за назначаване на експертна комисия от Министерство на културата; 

- Протокол от експертна комисия, одобрен от Министъра на културата, съгласно чл. 158а, 

ал. 6, във връзка с ал. 3 от ЗКН и 

- Фактура, съгласно одобрения финансов отчет, след приспадане на сумата от изплатеното 

авансово плащане и без да надвишава общата цена.  

 

VI. Размер и условия на гаранцията за участие в поръчката:  
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Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата, 

по образеца – Приложение № 18 или по образец на банката, съдържащ същите или по-добри за 

Възложителя условия и е в размер на 212, 00 (двеста и дванадесет) лв. Валидността на 

гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срокът на 

валидност на офертата на участника. Представя се в оригинал в една от следните форми: 

-депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията 

на АПИ):  

Банка: БНБ – централно управление 

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 

BIC:    BNBGBGSD 

-безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.  

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Възложителят не изисква участникът в 

процедурата да представя гаранция за изпълнение. 

 

VІІ. Договаряне с участника: 

1. Срок за подаване на офертата: Документите за участие се подават в срок до 17:00 

часа на 27.11.2014 г. Офертата се представя в административната сграда на Централната 

администрация на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония” № 3, в деловодството, ет. 5, стая 

505, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП.  

2. Съдържание на офертата:  

2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани 

от Възложителя и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - т. 5, т. 8, т. 11 - т. 14 от ЗОП, а именно: 

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

2.1.2. Оферта, изготвена по образеца - Приложение № 1, съгласно изискванията към 

офертата и условията за изпълнение на поръчката, която включва Списък на подизпълнителите, 

които ще участват при изпълнението на поръчката (ако се предвиждат такива), както и видовете 

работи от предмета на поръчката, които ще извършват и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка. 

2.1.3. Представяне на участника, изготвено по образеца - Приложение № 2. Представя се 

от участника или, ако участника е обединение – от всяко физическо или юридическо лице, което 

участва в него и включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ
2
, издаден 

от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 

Част от това представяне е и Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена по образеца – 

Приложение № 9. 

2.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата. Пълномощното се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и 

представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. 

2.1.5. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката, изготвена по образеца – Приложение № 5. 

2.1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, 

респ. Раздел ІV от поканата за участие. 

2.1.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена по образеца 

- Приложение № 9. 

2.1.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образеца 

- Приложение № 10. Представя се от всеки подизпълнител. 

2.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договор, изготвена по образеца - Приложение № 11. 

2.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, изготвена по образеца – 

Приложение № 12. Информация относно тези обстоятелства се предоставя от Министерство на 

                                                 
2
 Документът се представя в официален превод на български език. 
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труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция 

по труда”. 

2.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в 

процедурата, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстятелство по чл. 8, ал. 

8, т. 2 от ЗОП, изготвена по образеца - Приложение № 13. 

2.1.12. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
3
, 

изготвена по образеца - Приложение № 14, като е достатъчно декларацията да бъде представена 

от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника в обединението. 

2.1.13. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама, изготвена по 

образеца – Приложение № 15. 

2.1.14. Декларация за използване ресурсите на трети лица, изготвена по образеца – 

Приложение № 16. 

2.1.15. Банкова гаранция за участие в обществената поръчка - изготвена по образеца – 

Приложение № 18. 

2.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

свързани с изпълнението на поръчката, както следва: 

2.2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца - 

Приложение № 3. В случай, че е приложимо, към документите в Плик 2 и представеното с него 

предложение за изпълнение на поръчката, участникът в процедурата прилага и Декларация по чл. 

33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст. 

Неразделна част от Техническото предложение са: 

А. Работна програма, изясняваща предвижданата организация за изпълнение на 

възлаганата поръчка, гарантираща пълното, качествено и в срок, изпълнение на поръчката. За 

всеки един от обектите, предмет на теренни проучвания, трябва подробно да се опише 

предвижданата организация и ресурсите, които ще бъдат използвани за изпълнението – човешки 

ресурс (ръководители, технически персонал, работници). 

Б. График за изпълнение на поръчката, включващ изпълнението на всеки от обектите на 

теренните проучвания. Избраният изпълнител следва да съгласува графика за изпълнение на 

поръчката с изпълнителя на СМР. 

 

2.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана 

цена”, в който се поставя документът по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, свързан с ценовото 

предложение на участника, както следва: 

2.3.1. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, изготвена по образеца - 

Приложение № 4. Образецът, попълнен, се представя в оригинал на хартиен носител. Ценовата 

оферта, вкл. План-сметка за археологическия обект (за който участникът подава оферта), 

формирани от компоненти (разходи по пера), за определяне на показателите за формиране на 

необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания, включващи 

Показатели, съгласно Приложение № 3 към чл. 20, ал. 6 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за 

извършване на теренни археологически проучвания и при пълно съответствие с условията от 

поканата за участие, подписани от представляващия участника. 

3. Срок на валидност на предложението: 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано 

от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

4. Място и дата на предоставяне на офертата: Офертата се представя в запечатан 

непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: 

наименованието на процедурата, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и електронен адрес. Пликът се състои от три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика. 

5. Място, ден и час за отваряне на офертата и провеждане на договарянето: 

Постъпилата оферта се отварят в 14:00 часа на 28.11.2014 г. в сградата на АПИ на бул. 

„Македония” № 3. 

                                                 
3
 Декларацията не може да бъде подписвана от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя в официален превод на български език. 
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Документите се отварят и разглеждат от комисия, назначена от Възложителя, в 

присъствие на упълномощен/и представител/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата 

оферта по реда на чл. 68 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. За доказване отсъствието на тези 

обстоятелства, участникът трябва да предостави като част от офертата си Декларации, изготвени 

по образеца - Приложение № 9 и Приложение № 10 (ако е приложимо) към настоящата покана. 

Договарянето ще се проведе след разглеждането на офертата, като за датата, часът и 

мястото, участникът се уведомява допълнително. 

Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договаряне. 

Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на договора, 

съгласно изискванията на Възложителя и на ЗОП.  

След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до Възложителя. 

6. Критерий за оценка: „Най-ниска цена”. 

 

VІІІ. Приложения, неразделна част от поканата за участие: 

Приложение № 1 – Образец на Оферта; 

Приложение № 2 – Образец на Представяне на участника; 

Приложение № 3 – Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 4 – Образец на Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 5 – Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

Приложение № 6 – Образец на Декларация, съдържаща Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата; 

Приложение № 7 – Образец на Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

обществената поръчка; 

Приложение № 8 – Образец на Автобиография, посочваща образованието, професионалната 

квалификация и професионалния опит на лицата, включени в Списъка по т. 2.2; 

Приложение № 9 – Образец на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

Приложение № 10 – Образец на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП; 

Приложение № 11 – Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на 

условията в проекта на договор; 

Приложение № 12 - Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени 

изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на 

труд; 

Приложение № 13 - Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с 

друг участник в процедурата, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

Приложение № 14 - Образец на Декларация, че не са налице забранителните основания по 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

Приложение № 15 – Образец на Декларация за запознаване с определенията за Нередност и 

Измама; 

Приложение № 16 – Образец на Декларация за използване ресурсите на трети лица; 

Приложение № 17 - Проект на договор за възлагане на обществена поръчка; 

Приложение № 18 – Банкова гаранция за участие в обществената поръчка.  

 

Поканата за участие е одобрена с Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с 

Протокол № 9751/14 от 13.11.2014 год. за откриване на процедура на договаряне без 

обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

……………/П/………………. 

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 


