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Община ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново  
 

5090 град Златарица, улица “Стефан Попстоянов” № 22 
        

                          Централа: тел: 0615/3- 54-20  

                                 Факс: тел: 0615/3- 54-78 

             e-mail: ob_zlatarica@mail.bg 

                                                                                         www.zlataritsa.net 
 

 

Изх. № РД-02-22-5401 

18.09.2014  година 

 
ДО 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И  

КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД 

гр. Велико Търново 5000  

ул. П. Яворов № 30 

 

 

ПОКАНА 
за участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка 

 
На основание чл. 92, във връзка с 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки и Решение № 750 / 18.09.2014 г. на Кмета на Община Златарица, за 

откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка за услуга с предмет: „Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР 

във връзка с изпълнение на проект „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. 

Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица”, 

Ви отправяме покана за участие в процедурата по договаряне без обявление, 

което ще се проведе на 23.09.2014 г. от 13:30 часа в административната сграда на 

Община Златарица, Заседателна зала, етаж трети, находяща се в град Златарица, ул. 

Стефан Попстоянов № 22. 
 

Параметрите на настоящата процедура са следните: 

Предмет на поръчката: „Упражняване на авторски надзор на предвидените 

СМР във връзка с изпълнение на проект „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. 

Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица”. 

 Стойност на поръчката: Прогнозната стойност на поръчката е до 2 500,00 (две 

хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 3 000 (три хиляди) лева с ДДС. 

Срокът за изпълнение е в съответствие с договора за изпълнение на СМР във 

връзка с изпълнение на проект „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от 

водоснабдителната система на гр. Златарица”. 

Мястото за изпълнение на поръчката: град Златарица, община Златарица.  

Срокът на валидност на офертата да не е по-малко от 90 календарни дни, 

считано от датата на получаването и. 

 Начин  и срок на плащане: 
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 Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира на основание 

Договор № 9929 от 14.08.2014 г. сключен между Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Златарица за 

реализирането на проект: „Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от 

водоснабдителната система на гр. Златарица”.  

 Условията и начина на плащане е както следва: 

- Авансово плащане – 50 % от стойността на договора в срок до десет работни 

дни от датата на  откриване на строителната площадка – Приложение № 2 - 

Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа; 

- Окончателно плащане - 50 % от стойността на договора в срок до десет 

работни дни от датата на издаване на Удостоверение за ползване на обекта. 

Всички плащания в полза на Изпълнителя ще се извършват по банков път и по 

сметка посочена от него. 

Преведените средства от Община Златарица, в качеството на Възложител 

неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в 

изпълнение на поръчката, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка: 

IBAN: BG77 CECB 9790 3159 4730 00; 

BIC: CECB BGSF 

при Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново, офис Златарица. 

 Изисквания към изпълнението на поръчката. 

Предметът на поръчката включва упражняване функциите на авторския надзор в 

периода от подписване на Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството – Протокол за откриване 

на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до 

издаване на разрешително за ползване /Удостоверение за ползване на обекта/ съгласно 

чл. 177 от ЗУТ.   

Съдържание на офертата: 

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан 

от участника; 

2. Представяне на участника, което включва: 

а) 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; 

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по чл. 56, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага 

декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП и се декларира съгласие за изготвяне на доклад за 

осъществения надзор за периода на действие на договора; 

4. Ценово предложение по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, включващо и всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват 

съгласно настоящата покана; 

5. Списък на експертите, които ще осъществяват дейността по отделните части 

от Работния проект с приложени удостоверения за проектантска правоспособност; 

6. Декларации по Закона за защита на личните данни на лицата по т. 5. 
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При сключване на договора се представят всички необходими документи по чл. 

42 от ЗОП. 

В процеса на договарянето може да бъдат изисквани и други документи и 

информация, по преценка на Възложителя, за доказване на обстоятелства. 

Представяне на офертата:  

Офертата се представя съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП в запечатан 

непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът 

съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

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

по  т. 1, т. 2, т. 5 и т. 6. 

- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 

поставят документите по т. 3. 

- Плик с № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото 

предложение на участника по т. 4. 

Срок за подаване на оферта за участие 

Моля да представите оферта за участие в срок до 12:00 часа на 23.09.2014 г. 

Офертата се представя в административната сграда на Община Златарица, град 

Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, етаж втори, деловодство. 

Място и дата за провеждане на договарянето 

Договарянето ще се проведе на 23.09.2014 г. от 13:30 часа в административната 

сграда на Община Златарица, Заседателна зала, етаж трети, находяща се в град 

Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22. 

Условия и начин на провеждане на договарянето: 

Назначена от Възложителя комисия провежда договаряне с поканеният 

участник за определяне условията на договора, съгласно изискванията на 

възложителя, посочени в решението и настоящата покана. 

 На 23.09.2014 г. в 13:30 часа в административната сграда на Община Златарица, 

Заседателна зала, етаж трети, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22 ще бъде 

проведено публично заседание на комисията за отваряне на постъпилата оферта. На 

заседанието ще присъства участника или негов упълномощен представител, както 

могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други 

лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 

отварянето. 

Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от 

комисията и участника. След провеждане на договарянето, Комисията изготвя доклад 

до Възложителя. 
 

Приложение: 

1. Решение № 750 / 18.09.2014 г. на Кмета на Община Златарица /заверено 

копие/. 
 

Дата на изпращане на поканата: 18.09.2014 година 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /п/ 

ПЕНЧО ЧАНЕВ     

Кмет на Община Златарица 


