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:АЛЧЕЕАТАНАС КАЛЧЕВ
Кмет на Община Кричг,

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Избор на консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за осъществяване на
строителен надзор по време на СМР по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет:
Упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, въз основа на
техническо задание и проекти, финансирани изцяло или частично със средства от
европейските фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"
от ПРСР за периода 2007 -2013 г., бенефициент община Кричим, разделени на три
самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор по време на
строителство въз основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00371:
„Рехабилитация на централен площад „Обединение", част от ул. „Никола Петков" и
прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище „Пробуда";
паркоустрояване на УПИ IV - за зеленина, кв.57; УПИ III - за зеленина, кв.57 и УПИ II
- за зеленина, кв.57 по плана на гр.Кричим";

Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор по време на
строителство въз основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00373:
„Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ XIII - за
зеленина трафопост кв. 80; УПИ XII - за зеленина кв.129; имот на ул."Венера" за
зеленина кв.135; площад "Родопи" - пред църквата за зеленина; имот за зеленина в
района на гара "Въча";

Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор по време на СМР въз
основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00381: „Рехабилитация на
пътна част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим".

Съгласувал:
Даниел Янакиев ̂ юрисконсулт

юли 2012 г.
гр. Кричим



УКАЗАНИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си

на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на
Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: „Упражняване на строителен
надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, въз основа на техническо задание и проекти,
финансирани изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР за периода 2007 - 2013г.",
бенефициент община Кричим, с обща прогнозна стойност 31 608 лв. без ДДС,
разделени на три самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор по време на
строителство въз основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00371:
„Рехабилитация на централен площад „Обединение", част от ул. „Никола Петков" и
прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище „Пробуда";
паркоустрояване на УПИ IV - за зеленина, кв.57; УПИ III - за зеленина, кв.57 и УПИ II
- за зеленина, кв.57 по плана на гр.Кричим", прогнозна стойност 16 752 лв. без ДДС;

Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор по време на
строителство въз основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00373:
„Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ XIII - за
зеленина трафопост кв. 80; УПИ XII - за зеленина кв.129; имот на ул."Венера" за
зеленина кв.135; площад "Родопи" - пред църквата за зеленина; имот за зеленина в
района на гара "Въча", прогнозна стойност 12 158 лв. без ДДС;

Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор по време на СМР въз
основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00381: „Рехабилитация на
пътна част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим", прогнозна стойност 2 698 лв.
без ДДС.

I. Общи изисквания. Описание на предмета на поръчката

1.1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в
Поканата и документацията за участие в процедура за възлагане на поръчката.

1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на
кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на
провеждане или изхода на процедурата.

1.3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от
управителя/изпълнителния директор, пълномощно.

1.4. Изисквания при предоставяне на услугата, предмет на поръчката:
Кандидатът да има необходимата финансова, икономическа, техническа способност и
професионална квалификация за изпълнение на договора. Услугата да бъде извършена
от консултанти, притежаващи лиценз за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

1.5. Критерий за избор на изпълнител: Най-ниска цена за изпълнение на
поръчката.



1.6. Други изисквания: При упражняване на функциите на консултант по
смисъла на чл. 166 от ЗУТ и осъществяване на строителния надзор и контрол по
изпълнението на строителните работи, изпълнителя да се придържа стриктно към
Техническото задание, което е неразделна част от документацията.

1.7. Описание на предмета на поръчката: Упражняване на строителен надзор по
време на строителство, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение
за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация - за обектите с по-ниска от
трета категория) и контрол по строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ, съставяне
на окончателен доклад и технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ при изпълнение
на всички видове работи предвидени в инвестиционните проекти по съответните
обособени позиции.

1.8. Участниците в процедурата могат да подават оферти само за една, за всички
или за една или повече обособени позиции.

1.9. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към
условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.10. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на
друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

1.11. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано
лице" по смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси по
Закона за защита и предотвратяване на конфликт на интереси със служители в
Общинската администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или
за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. При подаване на
офертата обстоятелствата се удостоверяват с декларация, а при подписване на договора
за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на
горепосочените обстоятелства.

П. Съдържание на офертата

2.1. Офертата се състои от три части:
а) документите отнасящи се до критериите за подбор на участниците или

кандидатите, поставени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор";

б) документите свързани с изпълнението на съответната обособена позиция от
поръчката поставени в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

в) ценовото предложение на участника, поставено в плик № 3 с надпис
„Предлагана цена".

2.2. Съдържание на ПЛИК № 1 - „Документи за подбор":

а) Списък на документите, съдържащи се в офертата - попълва се Приложение
1.1. към Образец № 1.

б) Оферта за участие за съответната обособена позиция - попълва се Образец №
1.

в) Административни сведения за участника - попълва се Образец № 2.
г) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за

поръчката - попълва се Образец № 3.
д) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е
физическо лице - копие от документ за самоличност;

Забележка:



При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от
ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския
регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на
документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР".

е) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП -
попълват се Образец № 4, Образец № 5 и Образец № 6.

ж) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на
участника.

Изискуеми документи:
• копие от годишен баланс и справка за финансовия резултат от ОПР за

последните 3 (три) години (2009, 2010и2011)- попълва се Образец № 7;
• общ оборот от консултантски услуги за строителен надзор, сходни на

всяка от обособените позиции от обекта на поръчката, за последните 3 (три) години
(2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си - попълва се Образец № 8;

• копие от застраховка „Професионална отговорност" съгласно чл. 171 от
ЗУТ, като професионалната дейност /като обекти/ от застрахователните полици трябва
да съответства на предмета на обособената позиция за която се участва;

•^ В случай, че участникът е обединение, застраховка „Професионална
отговорност" се представя от всеки един от участниците в обединението,
подлежащи на задължително застраховане.

•^ При наличие на подизпълнител, който ще извършва дейности, подлежащи на
задължително застраховане, изискването се отнася и за него.

^ Чуждестранните лица представят еквивалентен документ;

^ Участникът задължително представя декларация свободен текст, че се
задължава да осигури валидна застраховка „Професионална отговорност" за своята
дейност за целия срок на договора и минимум 30 дни от приемане на неговата работа.

Минимални изисквания за допустимост на офертата:

• Годишният финансов резултат на участника за поне 2 (две) от
последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) да бъде положителен;

• Участникът следва да е реализирал общ оборот от дейности, сходни с
обекта на поръчката за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум:

^ За Ообособена позиция 1 - 3 3 500 лева без ДДС, сумарно за
последните три години;

^ За Обособена позиция 2 - 2 4 300 лева без ДДС, сумарно за
последните три години;

•^ За Обособена позиция 3-5 400 лева без ДДС, сумарно за последните
три години.

*«* „Сходни услуги" за целите на настоящата обществена поръчка са както

следва:



о За Обособени позиции 1 и 2 -консултантски услуги по строителен надзор

(включително за строежи и/или рехабилитация и/или паркоустрояване и/или

благоустрояване на зелени площи);

о За Обособена позиция 3 -консултантски услуги по строителен надзор

(включително за изграждане и/или рехабилитация, на мостове);

*»• В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
изискването за оборот от услуги, сходни с предмета на съответната обособена

позиция трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а изискването да има

положителен годишен финансов резултат за поне 2 от последните 3 години се

прилага спрямо всеки един от участниците в обединението.

<» Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за
оборот от услуги, сходни с предмета на съответната обособена позиция се прилага

съответно според процентното участие на подизпълнителя, като стойността на

изисквания оборот се умножава по процента на участие на подизпълнителя, а

оборотът от сходни дейности следва да е реализиран от дейности, които ще се

извършват от подизпълнителя съгласно посоченото в офертата;

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ

з) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за
изпълнение на обществената поръчка:

Изискуеми документи:
• Списък на основните договори за консултантски услуги за строителен

надзор, изпълнени през последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011) - попълва се
Образец № 9;

• Препоръки /референции/ за изпълнение на договорите, посочени в
списъка, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнените
услуги, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните
изисквания;

о В случай, че участникът не разполага с препоръки, или от препоръките не е
видна цялата необходима информация, може да се представят копия от всеки един
от посочените договори, придружени от документи, доказващи срока и качеството
на изпълнение.

• Списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват
функциите на консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, извършващи услуги по
строителен надзор на строежите с доказателства за професионалния им опит, както и
други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и
способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал.1, т. 1 от ЗУТ - попълва се
Образец № 10;

•^ За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи

попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални

автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната



квалификация и опит, декларации по Закона за защита на личните данни, декларации за
разположение по време на изпълнение на обществената поръчка; попълват се
Приложение № 10.1, Приложение № 10.2 и Приложение № 10.3 към Образец № 10;

•^ Към списъка на експертите от екипа, участникът прилага и
съответните доказателствени документи, удостоверяващи образованието , и
професионалната им квалификация (копия на: дипломи за завършено образование;
документи, напр. договори и др., удостоверяващи вида на правоотношението на лицето
с участника (трудово, гражданско, др.), документи, доказващи стажа (опита) на
експерта, напр. трудови/служебни книжки и др.; референции (препоръки) и др. или
еквивалентни документи);

• Валиден лиценз за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.
166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на
правоспособните физически лица - неразделна част от лиценза. Лицензът трябва да е в
срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди

30.11.2014 г., участникът да представи декларация свободен текст, че ще го поднови в
установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от

компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава -

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

• Сертификати за: система за управление на качеството 18О 9001:2008 (или
еквивалентен) и система за здравословни и безопасни условия на труд ОН8А8

18001:2007 (или еквивалентен), с обхват дейности по предоставяне на услуги за
строителен надзор, валидни към датата на подаване на офертата.

^ В периода на валидност на офертата, респ. в периода на действие на
договора възложителят може да изисква доказателства за подновяване на
сертификатите в случай на изтичане на срока им на валидност

^ В случай на участници - обединения изискването се отнася за всички
членове на обединението.

^ Изискването се прилага и за поизпълнителите.

Минимални изисквания за допустимост на офертата:

• За последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011) да е изпълнил договори
за консултантски услуги по осъществяване на строителен надзор, сходни с предмета на
обособената позиция от настоящата обществена поръчка, за която кандидатства, които
да са въведени в експлоатация, както следва:

^ За Обособена позиция 1 и 2 - минимум по 1 /един/ договор за
всяка обособена позиция за консултантски услуги по строителен надзор за обекти
за строежи и/или рехабилитация и/или паркоустрояване и/или благоустрояване, на
зелени площи;

•^ За Обособена позиция 3 — минимум 1/един/ договор за
консултантски услуги по строителен надзор за обекти за строежи и/или
реконструкция на мостове;



»»* В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,

изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло.

»»* Всички договори, релевантни на горепосочените изисквания трябва да са

изпълнявани от участника/съответния член на обединението в качеството им, на

главен изпълнител.

*** Договори в процес на изпълнение или отчитане няма да бъдат приемани като

доказателство за техническите възможности на участника.

• експертите, които ще отговарят за изпълнението на съответната
обособена позиция, трябва да притежаватпълна проектантска правоспособност по
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
/ЗКАИИШ; да имат минимум 3 години доказан опит в осъществяването на строителен
надзор.

и) Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 120 (сто и двадесет) дни от
датата на представянето.

к) Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец № 11.
л) Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в

изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 12.
м) Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор за всяка от

обособените позиции от обществената поръчка, за която е подадена оферта - попълва
се Образец № 13.

поръчката":
2.3. Съдържание на ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на
ката":
а) Техническо предложение - попълва се Образец № 14.

Плик № 2 се подава поотделно за всяка от обособените позиции на
обществената поръчка, за която кандидатът подава оферта за участие.

Забележка:

Когато участникът подава оферта за участие едновременно за повече от една
обособени позиции от обществената поръчка, той надписва всеки от Пликовете № 2
- за съответната обособена позиция, за която се отнася и ги запечатва в един общ -
трети Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката".

2.4. Съдържание на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена":
а) Попълва се Образец № 15 „Ценова оферта" (Предлагана цена).

> Извън плика с надпис „Предлагана цена" не трябва да е посочена
никаква информация относно цената;

> Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата
си извън плика „Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена (или части
от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Плик № 3 се подава поотделно за всяка от обособените позиции на
обществената поръчка, за която кандидатът подава оферта за участие.

Забележка:



Когато участникът подава оферта за участие едновременно за повече от една
обособени позиции от обществената поръчка, той надписва всеки от Пликовете № З
- за съответната обособена позиция, за която се отнася и ги запечатва в един общ -
трети Плик № 3 с надпис „Предлагана цена ".

2.5. Запечатване

а) Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се
запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл,
съответно:

> ПЛИК № 1 - с надпис "Документи за подбор";
> ПЛИК№2- с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";
> ПЛИК № 3 - с надпис "Предлагана цена".

б) ТРИТЕ плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния
десен ъгъл се изписва:

Община Кричим, код 4220
Област Пловдив
т. „ Обединение " № З

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване
на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, въз основа на техническо
задание и проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейски
фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР за
периода 2007 - 2013г.", бенефициент община Кричим", по:

Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор по време на
строителство въз основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00371:
„ Рехабилитация на централен площад „ Обединение ", част от ул. „ Никола Петков " и
прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище „Пробуда";
паркоустрояване на УПИ IV- за зеленина, кв.57; УПИ Ш - за зеленина, кв.57 и УПИ II
- за зеленина, кв.57 по плана на гр.Кричим ";
и/или
Обособена позиция 2: „ Упражняване на строителен надзор по време на
строителство въз основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00373:
„Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИXIII- за
зеленина трафопост кв. 80; УПИ XII - за зеленина кв.129; имот на ул. "Венера" за
зеленина кв.135; площад "Родопи" - пред църквата за зеленина; имот за зеленина в
района на гара "Въча";

и/или
Обособена позиция 3: „ Упражняване на строителен надзор по време на СМР въз
основа на техническо задание на обект по проект № 16/322/00381: „Рехабилитация на
пътна част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим ".

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на
участника и по възможност телефон, факс и/или е-таП;

> Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат
никакви други фирмени печати и знаци;



Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания
по-горе начин в трите плика се отстранява от участие в процедурата по възлагане
на настоящата обществена поръчка.

2.6. Изисквания към документите:

• Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф
„Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени
конкретни изисквания за вида и заверката им;

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с
представителни функции, посочени в удостоверението за актуално състояние или
изрично упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи
нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

• Офертата се подава на български език;
• По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,

изтривания или корекции.

2.7. Подаване на оферти:

Място и срок за подаване на оферти
> 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 на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13;

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана;
> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на

офертата от възложителя;

> Възложителят може да удължи срока за подаване на оферти когато в
първоначално определения срок за получаване на офертите, няма постъпила оферта,
или е получена само една оферта;

> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените
поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени;

> При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва
входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ
регистър. За подаването на офертата на участника се предоставя входящ
регистрационен номер;

^ Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в
процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват
във входящия регистър.

III. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

1. Възложителят назначава Комисия след изтичане на срока за приемане на
офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със заповедта за
назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й.

2. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително избрания критерий, посочен в обявлението.



3. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при

разглеждане и оценяване на офертите.

4. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член
на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.

5. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите.

6. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на
възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация в срока за работа на
комисията, определен в заповедта за назначаването й.

IV. Сключване на договор

1. Възложителят сключва писмен договор за всяка от обособените позиции от
обществената поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител
в резултат на проведената процедура.

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата
или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с
проекта на договора, представен в документацията и включва задължително всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

V. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за

валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на
документите са в следната последователност:

> Публична покана;
> Техническо задание;

> Образец на оферта, както и указания за подготовката й;
> Проект на договор;

2. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

3. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще
се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни
актове, свързани с предмета на обществената поръчка. При противоречие между
настоящите изисквания и ЗОП се приема, че съответното обстоятелство се
урежда в съответствие с изискванията на закона.
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