ОТНОСНО: Публична покана за подаване на оферта.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете
Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за подготовка и съгласуване на технически проекти за
основно обновяване на три броя площадки за игра на открито намиращи се в дворове
на общински детски градини на територията на град Чепеларе”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ И АДРЕС, НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

КОЙТО

МОЖЕ

ДА

СЕ

ПОЛУЧИ

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” №44 Б
www.chepelare.org
1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
УСЛУГА - по смисъла на чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки.
2. ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за подготовка и съгласуване на технически проект за
основно обновяване на три броя площадки за игра на открито намиращи се в
дворовете на трите филиала на ОДЗ Чепеларе”.
3. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Детските площадки, на които следва да бъдат изготвени проекти за обновяване, се
намират на територията на град Чепеларе, в дворовете на общински детски градини, както
следва:
- ОДЗ «Елхица»;
- ОДЗ «Радост»;
- ОДЗ «Здравец»;
Изисквания на възложителя:
Целите на настоящата поръчка са да бъдат изготвени технически проекти, чрез
които:
- да бъдат основно обновени съществуващите площадки за игра на открито в
дворовете на трите филиала на ОДЗ Чепеларе в съответствие с действащата в страната
нормативна уредба;
- да се осигурят условия за тяхната безопасна експлоатация;
- да се осигурят възможности за игра на децата в детските градини в подходяща
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естетическа среда;
- да се гарантира безопасността на съоръженията за игра и настилките под и около
тях, съобразно изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките за игра и възприетите в страната европейски
стандарти (БДС EN 1176 и БДС EN 1177, или еквивалентни);
- да се създадат площадки за игра с висока игрова стойност, които да осигурят
разнообразни занимания за максимален брой деца в отделните групи на детските градини.
При изготвяне на инвестиционните проекти да се спазват изискванията по всички
действащи към момента съответни нормативни документи, вкл. Наредба № 4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и
реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г.
за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Проектите да бъдат
изготвени и подпечатани от проектанти с пълна проектантска правоспособност.
Детските площадки трябва да отговарят на действащите изисквания за безопасност и
да осигуряват възможности и за занимания на деца с увреждания, както и съответен достъп
до съоръженията. В зоните за безопасност на детските съоръжения да бъдат изградени
настилки, съобразени с максималната височина на свободно падане от тях и действащата
нормативна уредба. Цветовата гама и рисунъкът на настилката, както и дизайнът на
съоръженията, да не бъдат в конфликт със заобикалящата среда - архитектурни и паркови
елементи.
При наличие на такава възможност детските съоръжения на площадките да бъдат
различни по вид и структура. Мащабите им следва да отговарят на антропометричните и
соматографски данни на децата в детските градини и на съществуващите подходящи
свободни пространства за монтаж.
Техническите характеристики на съоръженията следва да гарантират безопасната им
експлоатация в характерните за играта в детските градини условия.
Изисквания към инвестиционните проекти
Изпълнителят трябва да подготви отделни работни проекти за всяка детска
площадка.
1. Инвестиционните проекти за всеки от обектите следва да бъдат с минимални
обхват и съдържание, както следва:
- Част «Геодезия»
Обяснителна записка, геодезическа снимка, вертикална планировка, трасировъчен
план.
- Част «Паркоустройство»
Обяснителна записка, техническа спецификация на детските съоръжения,
количествено-стойностна сметка, приложения към проектната документация /сертификати
и други документи, удостоверяващи съответствието с изискванията за безопасност на
детските съоръжения за игра и настилките и инструкции, разработени от техните
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производители, съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра и приложимите стандарти - БДС EN 1176 /по части/
и БДС EN 1177/, графични материали: съществуваща растителност, ситуационен план, план
на детската площадка, детайл настилки и пясъчници.
- Част «Конструкции»
Конструктивно становище за монтажа /носимоспособност,
годност, дълготрайност/ на детските съоръжения за игра.

експлоатационна

- Част «ПБЗ»
Обяснителна записка, графични материали: общоплощадков строителен
ситуационен план, схеми по Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
- Техническите проекти (чертежи във формат DWG и PDF и JPG и пълната текстова
част) да се предоставят на Възложителя на магнитен носител и в три броя папки - хартиени
екземпляра.
- При изготвяне на проектите да се спазват изискванията по всички действащи към
момента нормативни документи, вкл. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
- Проектите да бъдат изготвени и подпечатани от проектанти – ландшафтни
архитекти, с пълна проектантска правоспособност.
Изисквания към детските съоръжения за игра и материалите за изграждане на
ударопоглъщаща настилка на площадките
- Предлаганите съоръжения за игра на територията на площадките за игра следва да
отговарят на изискванията за безопасност, определени в Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Съгласно чл. 56,
ал. 1 от тази наредба, за новите съоръжения за игра, разполагани на територията на
площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са
произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на
стандартите съгласно приложение № 7 от наредбата:
БДС EN 1176-1 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 1: Общи
изисквания за безопасност и методи за изпитване, или еквивалент;
БДС EN 1176-2 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 2: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало, или
еквивалент;
БДС EN 1176-3 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 3: допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки, или еквивалент;
БДС EN 1176-4 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 4: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии, или
еквивалент;
БДС EN 1176-5 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 5: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки, или
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еквивалент;
БДС EN 1176-6 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 6: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене,
или еквивалент;
БДС EN 1176-7 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 7: Ръководство за
монтиране, контрол, поддържане и използване, или еквивалент;
БДС EN 1176-10 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10:
допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло
заградени съоръжения за игра, или еквивалент.
БДС EN 1176-11 Съоръжения и настилки за площадки за игра. част 11:
Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на
пространствени мрежи, или еквивалент.
4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка е в размер до 10 000 лв. (десет
хиляди лева) лева без ДДС
5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – по предложение на Изпълнителя: максималният
срок за изпълнение на по поръчката е максимум 10 (десет) дни, считано от датата на
сключване на договора.
6. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Трите двора на Обединено детско заведение град
Чепеларе.
7. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
7.1. Не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:
а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
7.2. Изискванията по буква „а” по-горе се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон,
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват участника;
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8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.
7.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.
7.1. по-горе с декларация.
7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. «а» - «д» от ЗОП, ( т. 7.1,
«а» по-горе), а по отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация.
7.5. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по т. 7.1, буква „а”.
7.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът - чуждестранно
физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 7.1, буква „а”, издадени от
компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в
съответната чужда държава не се издава документ по т. 7.1, буква „а”, участникът
представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона
на държавата, в която е установен.
7.7. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
7.8. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва
подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които
отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на тяхното участие. Лице, което е дало
съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в
предложението на друг участник и е подписал декларация за съгласие да участва като
подизпълнител, не може да участва в предложението на обединение. За действията,
бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът
предвижда участието на подизпълнители, документите по-горе, както и тези по чл. 56, ал. 1,
т. 1, 4, 5 и 11 от ЗОП се представят за всеки един от тях поотделно, а изискванията се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
В случай, че по отношение на участник и/или посочен подизпълнител бъде констатирано
неизпълнение по настоящата точка, то този участник ще бъде отстранен от участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
7.9. При участие на обединения, които не са юридически лица документите по-горе се
прилагат към всеки участник в обединението. Критериите за подбор по-долу се прилагат
към обединението участник, а не към 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.
8. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА
8.1. Участникът следва да е изпълнил през последните пет години, считано от дата
определена като крайна за получаване на офертите поне 3 /три/ договора, сходни с
предмета на поръчката *.
„Сходни” с предмета на поръчката са следните проектантски услуги:
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Изработване на инвестиционни проекти в техническа или работна фаза по всички
части за основно обновяване на площадки за игри на открито.
Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени
договори, сходни с предмета на поръчката, през последните пет години, считано от
датата определена като крайна за подаване на офертите. Справката трябва да е
придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори.
Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора
и дали е изпълнен професионално съобразно действащите нормативни изисквания.
8.2. Всеки участник трябва да разполага с персонал, който ще бъде ангажиран в
изпълнението на поръчката, като той трябва да отговаря на следните изисквания:
 Архитект - с образователно квалификационна степен „Магистър” или
приравнена такава, притежаващ пълна проектантска правоспособност от КАБ,
с доказан опит в разработването на идейни и работни решения (минимум три)
за проектиране на интерпретативни и/или спортни и/или туристически
съоражения и/или подобни дейности, сходни с предмета на настоящата
поръчка;


Ландшафтен архитект - с образователно квалификационна степен
„Магистър” или приравнена такава, притежаващ пълна проектантска
правоспособност от КАБ, с доказан опит в разработването на идейни и
работни решения (минимум три) за проектиране на интерпретативни и/или
образователни и/или туристически съоражения и/или подобни дейности,
сходни с предмета на настоящата поръчка;



Инженер „Геодезист” - с образователна степен „магистър” или приравнена
такава, с минимум 3 (три) години стаж по специалността като проектант,
който да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП;

Обстоятелството се декларира със Справка декларация за експертите, придружен от
професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или
други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи
общия и специфичен опит. Експертите, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна
книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата
подписват декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за
разположение за изпълнение на поръчката.
* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор
се прилагат към обединението участник, а не към 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.
Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители,
изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида
и дела на тяхното участие.
9. ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ
9.1. Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника
6

9.2. Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице
или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато
участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е
обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението;
9.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, от ЗОП –
попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец
(Приложение № 1) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
9.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – подписва се и се
подпечатва приложения към настоящата документация образец (Приложение № 2), от
представляващия участника.
9.5. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП (Приложение № 3) за изпълнени договори,
сходни с предмета на поръчката, през последните пет години, считано от датата определена
като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени
копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да
вкючват информация за възложителите, предмета на договора и дали е изпълнен
професионално.
9.6. Справка декларация за експертите по изпълнението по образец (Приложение № 4),
придружена от професионални автобиографиии на експертите, дипломи, сертификати,
удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и
документи доказващи общия и специфичен опит. Експертите, чиито копия от дипломи,
трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са
приложени към офертата подписват декларация за съгласие за предоставяне на лични
данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката;
9.7 Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 5);.
9.8. Декларация по за съгласие за участие на подизпълнител и вида на работите, които
ще извършват и дела на тяхното участие. Ако е приложимо (Приложение № 6);
9.9. Декларация от подизпълнители по чл. 56, ал.1 т.12 от ЗОП за съгласие и за
приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 7);.
9.10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя
се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и
управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и
упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в процедурата;
9.11. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена
поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за
създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с
нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално
заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия
обединението;
9.12. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение № 8.
Възложителят не допуска възможност за представяне на варианти в офертите.
Валидността на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.
9.13. ЦЕНОВА ОФЕРТА
Ценовата оферта се подготвя по образец (Приложение № 9).
Цените следва да бъдат представени в лева без вкл. ДДС.
10. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
И ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ
7

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя подлежат на комплексна
оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта” по условията на тази
Методика.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която
се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.
Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се
поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници.
Критерий е икономически най-изгодната оферта.
Показатели за оценяване:
С - срок за изпълнение на поръчката, максимум 60 точки
Оценка на предложението на участник по подпоказател С – срок за изпълнение на
поръчката, максимум 60 точки.
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да не е по-дълъг
от 10 дни.
Оценките на участниците се определят на база съотношенията между минималния
предложен срок за изпълнение на поръчката от участник в процедурата към предложения
срок за изпълнение на поръчката от съответветния участник.
С=

Смin

х 60

Сi

където:
Смin
Сi

е минималният срок, предложен от всички участници в процедурата;

е срокът, предложен от съответния участник в процедурата.

Ценово предложение (Ц), като:
Ценова оферта на участника се изчислява по формулата:
Ц = (Ц мин./ Ц

уч. )

х 40

където:
Цмин. е най-ниската предложена цена от всички участници, в лева без ДДС;
Цуч. е предложена от съответния участник цена, в лева без ДДС.
Посочената от всеки участник цена е за цялостно изпълнение на предмета на
поръчката и следва да включва, цените за разработване на концепция, изработване,
съгласуване и одобряване на технически проект за обекта с подробна количествена и
стойностна сметка до издаване на разрешение за строеж.
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Крайното класиране на участниците се извършва по следната формула:
К = С + Ц, като на първо място да бъде класиран участник получил най-висок
коефициент К.
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до
оценка оферти, без да я променя.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки
на офертите им по гореописания ред, като на първо място се класира участникът, чиято
оферта е получила най-висока комплексна оценка.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и
цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и
се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не
може да се извърши избор, комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти.
11. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва
да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на
адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. 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 издава документ.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.
Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Всяка оферта трябва да бъде със срок
на валидност минимум 90 (деветдесет) календарни считано от датата, определена за краен
срок за получаване на оферти, съгласно публичната покана.
Приложения:
1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т.1, б „а” – „д”, от
ЗОП
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
3. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на
поръчката, през последните пет години, считано от датата определена като крайна за
получаване на офертите;
4. Справка декларация за експертно-техническия екип;
5. Декларация за приемане условията на проекто - договора;
6. Декларация за участие на подизпълнител;
7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител;
8. Образец на техническа оферта.
9. Образец на ценова оферта.
10. Проект на договор.
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