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П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А 

 

№ 1/03.05.2019 г. 
 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: "СЕВЕР - ЕКСПОРТ" ООД 

Пълен адрес: Южна промишлена зона, офис на „Север – Експорт“ ООД № 1 

 

Град: Варна   Пощенски код: 9000 

Лице/а за контакт: Неделчо Стойчев Телефон:  052 602007 
 

Електронна поща: severexport@mail.bg   Факс: 052 699170 

Интернет адрес/и: http://severexport.com 

 

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

 

 търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и места за 

отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

 търговска дейност 

друго:  10.20 Преработка и консервиране на 

риба и други водни животни, без готови ястия 

 Допълнителна информация може да бъде получена на: 
 

 Съгласно І.1) Въпроси и искания за допълнителни разяснения от бенефициента се подават 

само по електронен път на адрес:  

  Друго: Дадените от бенефициента допълнителни разяснения по публичната покана 

представляват неразделна част от настоящата покана и ще бъдат публикувани в 3-дневен срок 

от датата на постъпване на искането на адреси: 
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http://www.eufunds.bg 

https://eumis2020.government.bg. 

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

 Съгласно І.1) 

 

 Друго:  

http://www.eufunds.bg 

https://eumis2020.government.bg 

 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

 Съгласно І.1) 

 

 Друго:  

https://eumis2020.government.bg 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на 

конкретния предмет на  вашата процедура) 

Строителство                 Доставки                 Услуги                         

  Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг  

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………..............................

...................................... 

Категория услуга:№  

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството (СМР):    

Място на изпълнение на 

доставка:  

Място на изпълнение на 

услугата: 

http://www.eufunds.bg/
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гр. Варна 9000, УПИ XI – 325, 

идентификатор 10135.5501.325, 

кв. 11 по плана на ЮПЗ – гр. 

Варна, община Варна 

 

код NUTS: BG 331 

 

  

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

„Изграждане на нова едноетажна сграда към предприятието на „Север-Експорт“ ООД 

с разгърната застроена площ от 890 м² с цел въвеждане на нови или подобрени 

продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и 

организационни системи“ 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички обособени 

позиции, когато е приложимо) 

 

45213000 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски и промишлени 

сгради и складове 

 

В случаите на различие между описанието на предмета на процедурата и посочения 

код съгласно CPV, за верни се считат данните от описанието на предмета на 

процедурата. 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да  не  
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 

обособените позиции) 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

само за една обособена позиция  

за една или повече обособени позиции  

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) 

Сградата, която следва да бъде изградена към предприятието на „Север – Еспорт“ ООД 

е едноетажна с разгърната застроена площ от 890 м² и скелетна стоманена конструкция. 

В новоизградената сграда ще бъдат разположени: 

● складова зона, включваща 5 бр. нискотемпературни хладилни камери, отделна 

нискотемпературна хладилна камера за съхранение на лед, експедиция, складови и технически 

помещения. 

Втора нискотемпературна хладилна камера за съхранение на лед ще бъде изградена в 
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съществуващата производствена зона.  

● битово-санитарна зона, включваща помещения за персонала с РЗП от 41,4 м² - стая за 

почивка, битово – санитарни помещения: съблекални, бани, тоалетни, склад за дезинфектанти. 

● административна зона, включваща офис и офис на управителя.  

Конструкцията на хладилните камери следва да бъде изпълнена от трислойни 

пенополиуретанови панели с дебелина на панела 140 мм. Всички стенни панели трябва да бъдат 

положени с п-профил в бетонната конструкция, след което да бъде изпълнена подовата 

изолация. Подовете е необходимо да бъдат изолирани с хидроизолация и PU пяна 140 мм, като 

работната повърхност да е изпълнена с шлайфан бетон и покрита с крайно подово покритие на 

полимерна основа. Всички вътрешни ъгли следва да са изпълнени с холкери и PVC профили, а 

външните ъгли да са от лайсни от пластифицирана ламарина. При монтажа на панелите всички 

фуги от външна страна трябва да бъдат уплътнени.  

Хладилните камери и прилежащите им хладилни инсталации са оразмерени за следните 

работни условия: температура в камерите: минус 25º С; температура на изпарение: минус 32º С; 

температура на кондензация: 45º С и хладилен агент, който не оказва отрицателно въздействие 

върху озоновия слой.  

Ограждащата конструкция и вътрешните преградни стени следва да се изпълнят от 

трислойни пенополиуретанови панели с дебелина 60мм.  

Предвидено е и изграждане на техническа инфраструктура в рамките на предприятието.  

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо) 

(в цифри) : 1 428 186,82 лева 

 

Предвидените видове дейности и количества следва да бъдат извършени при стриктно 

спазване на Техническата спецификация и Техническия проект по съответните части. 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в дни: До 300 (триста) календарни дни от сключване на договора, но 

не по-късно от крайния срок за изпълнение на проекта по ДБФП № МДР – ИП – 01-

26/15.03.2019 г. – 15.09.2020 г.  

Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-кратък от 180 календарни дни. 

Офертите на кандидатите предложили по-кратък срок за изпълнение ще бъдат отстранявани. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 
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ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):  

Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора и се 

представя в един от следните варианти: 

 

    ● банкова гаранция;  

 ● сума внесена по банкова сметка на „СЕВЕР-ЕКСПОРТ” ООД: 

 

БАНКА: Райфайзенбанк България 

IBAN: BG02RZBB91551064042118 

BIC: RZBBBGSF 

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 

Гаранцията за добро изпълнение се представя преди подписване на договора за изпълнение 

на строително-монтажните работи. 

Кандидатът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Документът, удостоверяващ внесената гаранция за добро изпълнение следва да бъде на 

български език или с официален превод на български език от заклет преводач. 

Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на „СЕВЕР-ЕКСПОРТ“ ООД. Когато 

Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, 

неотменяема, непрехвърляема и при поискване, представена преди подписването на 

договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на 

валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Всички 

банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при 

нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Към публичната покана е приложен 

примерен образец на банкова гаранция - Приложение № 13. 

Застраховката, която обезпечава 100% изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, е със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 календарни 

дни. Бенефициентът следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при неизпълнение на 

договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг 

договор. Застрахователната премия следва да е платена еднократно, не се приема 

застраховка, застрахователната премия по която, съгласно направена между Изпълнителя и 
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застрахователя договорка, се заплаща на вноски. 

Гаранцията се освобождава при качествено, точно и съобразено с клаузите на сключения 

договор, без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 

Бенефициента, както следва: в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на 

протокол за предаване и приемане на извършените строително-монтажни работи и надлежно 

подписан от всички участници в строителния процес акт  обр. 15. Условията и сроковете за 

задържане или освобождаване на гаранцията за добро изпълнение се уреждат в договора за 

изпълнение. 

 

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

разпоредби, които ги уреждат:  

 

Бенефициентът извършва плащане по банков път на следните етапи: 

● междинно плащане в размер на 25 %  (двадесет и пет на сто) в срок до 10 (десет) 

календарни дни след надлежно подписан акт  обр. 14; 

● окончателно плащане в размер на 75 % (седемдесет и пет на сто)  в срок до 20 (двадесет) 

календарни дни след подписване на протокол за предаване и приемане на извършените 

строително-монтажни работи, надлежно подписан от всички участници в строителния процес 

акт  обр. 15 и представяне от Изпълнителя на фактура за стойността на плащането, в която да 

бъде вписан следния текст:  

Разходът е по договор за предоставяне на БФП № МДР—ИП-01-26/15.03.2019 г. проект №  

BG14MFOP001-5.005, финансиран по ПМДР 2014-2020, съфинансирана от ЕФМДР на ЕС. 

От окончателното плащане се приспада размера на изплатеното междинно плащане. 

Преди да предаде окончателно изпълнената работа, определеният изпълнител е длъжен да 

въведе в експлоатация изградените инсталации, като извърши всички необходими настройки 

и измервания, за което да състави надлежни протоколи. 

Начинът и документите съпровождащи плащането трябва да отговарят на изискванията на 

Закона за счетоводството, Закона за ДДС и изискванията на Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове.  

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на 

изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които 

могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни промени в условията за 

изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: )   

 Не приложимо 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да    не  
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Ако да, опишете ги: 

Изосквания за изпълнение  

1. Изисквания за изпълнение и качество 

Предвидените за изпълнение СМР следва да се извършат съгласно изискванията на 

действащата нормативна уредба, Техническата спецификация и Технически проект по 

съответната част.   

• Документирането на извършените видове СМР се осъществява съгласно Наредба  

3/31.07.2003г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез 

протоколи за извършени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични 

цени.   

• Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с 

неизвестна технология за приложението им.  

• Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи и по 

време на извършаването им да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, 

хигиена на труда и пожарната безопасност.  

• Изпълнителят е длъжен да постави временни постройки за нуждите свързани с 

организацията и механизацията на строителството съгласно изискванията на ЗУТ. В случай, 

че се налага използването на част от уличното и тротоарно платно да се извършва съгласно 

одобрения ПБЗ, при спазване на условията и реда на ЗУТ и Техническия проект. 

• Преди да започне извършването на СМР техническият персонал и работниците 

трябва да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване на 

различните строително-монтажни дейности.   

2. Изисквания към влаганите материали и изделия 

Всички материали и изделия, които ще се влагат в строително-монтажните работи 

трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за изпълнение на дейностите и не 

трябва да имат дефекти.  

• Да се влагат само строителни продукти в съответствие на съществените изисквания 

към строежите и да имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите 

изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Влаганите 

материали и изделия трябва да отговорят по вид, тип и качество на изискванията на 

Техническата спецификация, Техническия проект по съответната част и на съответните 

стандартизационни документи.  

• Изпълнителят е длъжен да предостави на Бенефициента за вложените материали и 

изделия сертификати за качество, гаранционни карти и др. документи предоставени от 

производителя. 

• Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния обект, 

материалите и съоръженията, кито са вложени или съхранявани от него до получаване на 

удостоверение за въвеждане в експлоатация.   
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3. Транспорт, натоварване, разтоварване, съхранение на оборудване и материали 

При товарене, разтоварване и пренасяне на оборудване и материали се спазват 

следните общи изисквания: 

• Товаренето, транспортирането и разтоварването, монтажа и демонтажа на 

строителните машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице, при 

взети мерки за безопастност. 

• Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с 

инструкциите за експлоатация. 

 

4. Екип за управление на строително-монтажните работи 

 Минималният състав за ръководство, с който кандидатът в процедурата трябва да 

разполага, е съгласно действащата нормативна и законодателна база, а именно: Технически 

ръководител,  електро инженер, инженер Водоснабдяване и Канализация, инженер 

строителни конструкции, инженер Отопление, Вентилация и Климатизация, експерт - 

контрол на качеството, експерт по ЗБУТ. 

5. Описание на мерките за опазване на околната среда. 

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строително-

монтажните работи да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда. Забранява 

се безконтролното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини. 

• Строителните материали да се складират върху платформи на предвидените за това 

места, които се обозначават с табели за допустимите количества или маса. 

• Хумусният земен слой да се съхранява на строителната площадка с цел 

благоустрояване на терена, като същият се насочва за използване по предписание на 

специалист по озеленяване. 

• Строителните отпадъци и изкопните земни маси да се транспортират към терени за 

рекултивация и/или РСУО – с. Въглен с цел оползотворяване, след получаване на 

удостоверение и маршрут за насочването им от Директор на дирекция „ИИБ“ при община 

Варна. 

6. Безопасност на труда и здравословни условия на труд 

При извършване на строително-монтажните работи е необходимо да бъдат изпълнени 

следните дейности и мероприятия:  

• Техническото ръководство да се запознае с цялата техническа документация и 

специалните мерки по БХТПБ.  

• Да се спазват правилниците по безопасност на труда, противопожарна защита, както 

и общите правила по хигиена на труда, съгласно вида на работата;.   

• Ръководителите, освен че трябва да спазват правилата за безопасност, трябва да 

следят за спазването им от подчинените си: 

- всеки новопостъпил да започва работа след проведен инструктаж;  

- от всички участници в строително-монтажните работи да се спазват указанията, 

свързани с технологията на извършването им, отразени в Техническата спецификация и 
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Техническия проект по съответната част;  

- ръководството да вземе всички мерки за спазване на противопожарните инструкции. 

 

7. Изисквания към гаранционната поддръжка  

Гаранционните срокове са съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. и офертата представена 

от Изпълнителя. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на 

строителния обект в експлоатация (издаване на  удостоверение за въвеждане в експлоатация 

по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) 

8. Други изисквания: 

● Изпълнителят при изпълнение на поръчката следва да се придържа точно към 

изискванията на публичната покана и приложенията към нея, приложимото национално и 

европейско законодателство; 

● Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения 

договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели; 

● Изпълнителят е длъжен да изпълни договора с грижата на добрия търговец, при 

спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и 

прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия 

договор; 

● Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност 

за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора 

или като последица от него. Бенефициентът не носи отговорност, произтичащата от искове 

или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, 

неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на 

нарушение на правата на трето лице; 

● При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от Бенефициента условия; 

● Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта; 

● Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта; 

● Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от Бенефициента документи, посочени в поканата; 

● Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език; 

● Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с 

условията на представените от тях оферти; 

● Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020;  

● Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и 
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наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат и не се оценяват. Оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се разглеждат и не се 

оценяват;  

 

● Кандидатът трябва да покрива всички определени в документацията минимални 

технически и функционални изисквания, както и изискванията към изпълнението на 

дейностите, които се възлагат с настоящата публична покана. Непокриването на тези 

изисквания е основание за отстраняване на кандидата от понататъшна оценка, поради 

несъответствие с поставените изисквания на бенефициента за изпълнение обекта на 

процедурата; 

● Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по 

публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите; 

 

● Условията за изпълнение на строително монтажните дейности  по процедурата са 

надлежно описани в документацията, неразделна част от Публичната покана. 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Правен статус 

Кандидатът в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да упражнява търговска дейност съгласно законодателството на държавата, 

в която то е установено. 

Всеки от кандидатите в процедурата се представлява от лицето, което го представлява 

по закон или от упълномощено от него лице. 

В случай че кандидатът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ 

минимум следната информация: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

процедура. 

Бенефициентът не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че 

избраният за изпълнител кандидат е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице. 

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора. 
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Изискуеми документи: 

1. Декларация с посочване на ЕИК – Приложение № 9. Когато кандидатът е физическо 

лице се  предоставя копие на документа за самоличност;  

2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява кандидата в процедурата 

(когато кандидатът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за регистрация); 

3.  Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в 

обединението, когато кандидат в процедурата е обединение/консорциум, което не е 

юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 

С ВПИСВАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ 

1. За изпъленение на строително-монтажните дейности кандидатът трябва да е вписван в 

Централния професионален регистър на строителя в Република България за извършване на 

дейности, съответно от ПЪРВА ГРУПА строежи за V – та КАТЕГОРИЯ или еквивалентно, 

съгласно националното законодателство в държавата в която е установен, за участници 

чуждестранни лица, към датата на подаване на офертата. 

Изискуеми документи: При подаване на офертата кандидатите декларират съответствието с 

този критерии, като предоставят информация за обстоятелствата, съобразно националните 

база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни 

да предоставят информацията. 

Преди сключване на договора, избраният Изпълнител следва да представи оригинал или 

заверено копие на валидно за срока на договора Удостоверение за вписване в ЦПРС към 

Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. 

В случай че кандидатът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен 

документ с официален превод.   

Преди сключване на договор за изпълнение чуждестранното лице следва да извърши 

регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС. 

 

ІІІ.2.2) За изпълнители не може да бъдат определени лица, за които са налице 

обстоятелствата за отстраняване от участие в процедура, както следва: 

  

Основания за отстраняване 

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат, 

когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 
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Наказателния кодекс; 

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

държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

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

към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.; 

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

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

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

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

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

8. е сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

9. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното 

му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

10. е опитал да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 

избор на изпълнител. 

 

Липсата на обстоятелства за отстраняване от участие в процедурата се доказва от 

кандидатите: 

1. При подаване на оферта – с декларация; 

2. При подписване на договор за възлагане – с документи, издадени от компетентен орган 

/Търговски регистър/Окръжен/Районен съд, НАП, Община, Инспекция по труда/. 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал.11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 
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Кандидатът трябва да представи 

справка-декларация за оборота, който се 

отнася до предмета на поръчката.  

Справката-декларация следва да е 

подписана от счетоводителя и лицето, 

представляващо по закон кандидата. 

Към спраката-декларация се прилагат 

Отчет за приходите и разходите за 

последните три приключили финансови 

години, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си и годишни финансови 

отчети.  

В случай, че финансовите отчети и 

отчетите за приходите и разходите са 

публично обявени, бенефициентът 

извършва справка в съответния  

регистър. 

 

Когато по обективни причини кандидат 

не е в състояние да представи 

поисканите документи, той може да 

докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на 

всеки друг документ, който 

Бенефициентът приеме за подходящ. 

 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

Кандидатът трябва да има годишен оборот, който 

се отнася до предмета на поръчката за 

последната приключила финансова година /в 

зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си/ минимум: 

 

2 100 000.00 лева без ДДС 

 

Под идентично или сходно с предмета на 

поръчката се разбира строителство: цялостно 

изграждане на сгради и/или реконструкция и/или 

основен ремонт на сгради и/или еквивалентна 

дейност. 
 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, 

а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора 

за създаване на обединението. 

 

 

 

 

Кандидатът следва да приложи 

декларация в свободен текст, че ако 

бъде определен за изпълнител, за целия 

срок на изпълнение на договора ще 

осигури валидна застраховка по чл.171 

ЗУТ, отговаряща на предмета на 

настоящата поръчка.  

Определеният за изпълнител, 

съдружници в обединението-

изпълнител, както и подизпълнители 

и/или трети лица,   които   ще   

извършват   съответна   дейност   при 

Кандидатът да притежава валидна /действаща/ 

застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на 

територията (ЗУТ) за професионална отговорност 

предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ 

и в размер съгласно  чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане 

в проектирането и строителството.  

За кандидат, установен/ регистриран извън 

Република България застраховката за 

професионална отговорност следва да бъде 

еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но 
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изпълнението на договора,   са  длъжни  

в  срок  не  по-късно  от  датата  на  

сключване  на договора да представят 

копие на застраховка по чл.171 ЗУТ 

„Професионална отговорност”.  

За изпълнител, съдружници в 

обединението-изпълнител, както и 

подизпълнители и/или трети лица,  

които   ще   извършват   съответна   

дейност   при изпълнението на договора, 

установен/ регистриран извън 

Република България застраховката за 

професионална отговорност следва да 

бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 

от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където 

е установен / регистриран. 

направена съгласно законодателството на 

държавата, където е установен/регистриран 

кандидата.   
 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

Списък на изпълнените договори за 

строителство, съдържащ стойностите, 

датите и получателите, които са предмет 

на поръчката – Приложение № 8, 

придружен с препоръки за добро 

изпълнение и минимум един договор.  

 

Списъкът следва да е подписан от 

лицето, което е законен представител на 

кандидата. 

 

Участниците трябва да имат опит в изпълнение на 

строителство на дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с този на поръчката, 

изпълнени през последните 5 години, в 

зависимост от датата на която е учреден или е 

започнал дейността си. Строителството, трябва да 

е приключено и прието от съответния Възложител 

преди датата на подаване на офертата от 

кандидата. 

 

Под идентично или сходно с предмета на 

поръчката се разбира строителство: цялостно 

изграждане на сгради и/или реконструкция и/или 

основен ремонт на сгради и/или еквивалентна 

дейност. 
 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 
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сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 
 

Годност за упражняване на 

професионална дейност  

 

Кандидатите декларират съответствието 

с този критерий, като предоставят 

информация за обстоятелствата, 

съобразно националните база данни, в 

които се съдържат декларираните 

обстоятелства или компетентните 

органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която 

кандидатът е установен, са длъжни да 

предоставят информацията. 

Преди сключване на договора избраният 

Изпълнител следва да представи: 

Оригинал или заверено копие на 

валидно за срока на договора  

Удостоверение за вписване в ЦПРС към 

Строителната камара за изпълнение на 

строежи от съответната група и 

категория строежи.  

 

В случай, че кандидатът е чуждестранно 

лице той може да представи валиден 

еквивалентен документ в официален 

превод.  

Преди сключване на договора 

чуждестранното лице следва да извърши 

регистрация и да представи документ за 

вписване в ЦПРС. 

 

Кандидатът трябва да е вписван в Централния 

професионален регистър на строителя в 

Република България за извършване на дейности, 

съответно от ПЪРВА ГРУПА строежи за V – та 

КАТЕГОРИЯ или еквивалентно, съгласно 

националното законодателство в държавата в 

която е установен, за участници чуждестранни 

лица, към датата на подаване на офертата. 

 

 

 

 

 

При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

 

Съответствието на кандидата със 

стандарти за системи за управление 

на качеството: не е приложимо 

 

Необходими сертификати: не е приложимо 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска цена                                                   
ниво на разходите                                              
оптимално съотношение качество - цена     
 показатели, посочени в документацията 

Показатели 

 

1. Техническо предложение на 

кандидата за изпълнение на поръчката 

– П1 

2. Предложен срок за изпълнение 

предмета на поръчката - П2 

 

3. Ценово предложение за изпълнение 

на поръчката – П3 

 

Тежест 

 

45 % (0,45) 

 

 

 

 

5 % (0,05) 

 

 

 

50 % (0,50) 

 
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи 

минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности 

на кандидатите.) 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 

До дата:  27/05/ 2019      (дд/мм/гггг)                  Час: 23:59 

Офертите се подават само по електронен пътна адрес: https://eumis2020.government.bg/ 

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията 

към нея: 

1. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България  

2. https://eumis2020.government.bg/ - Интернет адрес на Информационна система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 

3. http://severexport.com - Интернет адрес на бенефициента "СЕВЕР-ЕКСПОРТ" ООД 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите  

До   /  /         (дд/мм/гггг) 

или  

в дни:   90 календарни дни  (от крайния срок за получаване на оферти) 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
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Дата:28./05/2019 г (дд/мм/гггг)  

Час: 10:30 ч. 

Място (когато е приложимо): гр. Варна, Южна промишлена зона, офис на „Север – Експорт“ 

ООД № 1. 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК или еквивалентен документ – Приложение № 9. Когато 

кандидатът е физическо лице се  предоставя копие на документа за самоличност; 

2. Декларация на кандидата - Приложение № 2; 

3. В случай че офертата се представя и подписва от лице различно от официално 

представляващия кандидата по процедурата, следва да се представи пълномощно с 

упоменати изрично пълномощия по отношение на тази процедура.  

4. В случай че кандидатът е чуждестранно физическо лице се прилагат аналогични на 

посочените изискуеми официални документи. 

5. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато 

кандидатът е обединение). 

6. В случай че кандидатът е консорциум, посочените документи се представят от всеки един 

от участниците.  

 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата: 

 

1. Справка-декларация за оборота, който се отнася до предмета на поръчката, придружена с 

отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си и годишни 

финансови отчети.  

2. Декларация, че за целия срок на изпълнение на договора кандидатът ще осигури валидна 

застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата процедура - свободен 

текст. 

3. Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи поисканите 

документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на 

всеки друг документ, който Бенефициентът приеме за подходящ. 

 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата: 

 

1. Декларация за вписване в ЦПРС  - свободен текст; 
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2. Списък на изпълненото строителство – Приложение № 8. 

 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи:  

 

 

1. Оферта - Приложение № 1; 

2. Декларация за гаранция за добро изпълнение - Приложение № 7; 

3. Декларация за използване на подизпълнители - Приложение № 5; 

4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 6 (когато е 

приложимо); 

5. Техническо предложение - Приложение № 11; 

 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

 

1. Оферта - Приложение № 1; 

2. Декларация на кандидата - Приложение № 2; 

3. Изисквания към офертите - Приложение № 3; 

4. Техническа спецификация - Приложение № 4; 

5. Декларация за използване на подизпълнители - Приложение № 5; 

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 6; 

7. Декларация за гаранция за добро изпълнение - Приложение № 7; 

8. Списък на изпълненото строителство - Приложение № 8; 

9. Декларация с посочване на ЕИК - Приложение № 9; 

10. Проект на договор - Приложение № 10; 

11. Техническо предложение - Приложение № 11;  

12. Методика за оценка и класиране на офертите - Приложение № 12;   

13. Банкова гаранция- Приложение № 13. 

14. Технически проект/документация 

 

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от Бенефициента разяснения по документацията за участие. 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 

www.eufunds.bg  

Административен договор за БФП № МДР—ИП-01-26/15.03.2019 г., проект № BG14MFOP001-5.005 „Преработване на продукти от 
риболов и аквакултури“ , финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за 

морско дело и рибарство 

Бенефициентът е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането; 
 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020; 
 

3. Бенефициентът запазва правото си по всяко време да проверява заявените от 

кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 

документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 

! В случай че в някой от документите към настоящата покана е посочен конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент/изобретение, тип, произход или производство и 

т.н., които насочват към точно определен доставчик/производител – да се счита, че това 

не задължава кандидатите и следва да се разбира като „или еквивалент“ ! 

http://www.eufunds.bg/

