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REPUBLIC OF BULGARIA 

MUNICIPALITY OF KASPICHAN 
 

Mayor’s  

Phone: +359 +05351 / 74 74 

Fax:     +359 +05351 / 74 70 

E-mail: obshtina@kaspichan.org 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА   КАСПИЧАН 
 

КМЕТ 

телефон : +359 +05351 / 74 74 

факс :    +359 +05351 / 74 70 

              E-mail: obshtina@kaspichan.org 

 

изх. № 70-00-326/04.11.2020 година  

До         

Изпълнителния директор на “Инфра Експерт“ АД 

р-н Оборище, ул. Велико Търново № 27 

гр. София 

 

 

ПОКАНА 

 

По чл. 82, ал. 2 от ЗОП, съгласно Рамково споразумение № 126/01.10.2020 година с 

предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация и текущ 

ремонт  на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата 

инфраструктура за нуждите на Община Каспичан " 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, 

 

В качеството Ви на изпълнител на горепосоченото рамково споразумение, на основание 

чл. 82, ал.2 от Закона за обществените поръчки с настоящото, Ви каня да представите своите 

оферти за изпълнение на следната обществена поръчка: „Строителство, основен ремонт, 

реконструкция,  рехабилитация и текущ ремонт  на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, 

елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан ". 

 

Обекти на настоящата покана са, както следва:  

Текущи ремонти: 

 "Текущ ремонт по улици в град Каспичан" 
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 Текущ ремонт на Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -

Могила - /ІІІ-2082/ 

 

Основни ремонти: 

 Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан – Етап 1.1. Ремонт на ул. 

„Симеон Велики“ в гр. Каспичан, в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Дунав“.; 

 Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /ІІІ-

2082/ 

 "Основен ремонт на общински път SHU 1082/III -2007/ Плиска -Върбяне-граница 

община (Каспичан- Нови пазар) - Правенци".; 

 "Тротоари в с. Могила"; 

 "Улица "Странджа" град Каспичан, кв. Калугерица" 

 

 

СМР/СРР следва да се изпълни при спазване на техническата спецификация към 

Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 година. 

В своите оферти следва да представите ценово предложение съобразно образеца на 

ценово предложение, неразделна част от настоящата покана и при спазване условията на 

Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 година. 

Офертите следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 90 календарни дни, 

считано от крайният срок за подаване на оферти. 

 

Прогнозната стойност за изпълнение на конкретната поръчка е общо: 216464,22 лв. без 

ДДС или по обекти, както следва: 

 

Текущи ремонти: 

 "Текущ ремонт по улици в град Каспичан" – 22149,86 лева без ДДС; 

 Текущ ремонт на Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -

Могила - /ІІІ-2082/ - 56572,30 лева без ДДС; 

Основни ремонти: 

 Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан – Етап 1.1. Ремонт на ул. 

„Симеон Велики“ в гр. Каспичан, в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Дунав“ – 63808,47 

лева без ДДС; 
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 Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /ІІІ-

2082/ - 19618,29 лева без ДДС. 

 "Основен ремонт на общински път SHU 1082/III -2007/ Плиска -Върбяне-граница 

община (Каспичан- Нови пазар) - Правенци" – 20030,64 лева без ДДС; 

 "Улица "Странджа" град Каспичан, кв. Калугерица" – 23182,16 лева без ДДС; 

 "Тротоари в с. Могила" – 11102,50 лева без ДДС; 

 

Максимален срок за изпълнение на СМР/СРР от предмета на поръчката - 60 

/шестнадесет/ календарни дни, считано от: 

1. за обекти по чл.1,ал.2,т.1 с разрешително за строеж срока за изпълнение започва да тече 

от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 или обр.2а по Наредба №3 от 

31.07.2003г. за откриване на строителна площадка.  Изпълнението на работите се счита за 

приключено с подписването на Констативен акт обр.15  

2. За обекти и дейности по чл.1,ал.2,т.1 без разрешително за строеж срока за изпълнение 

започва да тече от датата на възлагателното писмо. Изпълнението на работите се счита 

за приключено с подписването на тристранен констативен протокол  за установяване 

качеството на изпълнените дейности и годността за ползване на обекта. 

След получаване на възлагателно писмо  в десет дневен срок изпълнителя трябва да представи 

график за изпълнение и Технологично-строителната програма. 

 

Мястото на изпълнение на СМР/СРР е на територията на Община Каспичан. 

Срок на договора до  12 месеца от подписването му. 

Непредвидени дейности във връзка с възлаганите обекти ще бъдат ценообразувани по 

ценовите показатели в ценовото предложение за сключване на Рамково споразумение № 126 

от 01.10.2020 година.  

В съответствие с условията на проведената обществена поръчка за сключване на 

Рамково споразумение № 126 от 01.10.2020 година, Възложителят определя гаранция, както 

следва: 

На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 2%(два процента)  от стойността на договора, които следва да се 

внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова 

гаранция, или да се представи  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя преди подписването на договора. 
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  Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с 

платежно нареждане по: 

IBAN: BG58FINV91503316831050  

BIC: FINVBGSF 

Банка: Първа инвестиционна банка  

град/клон/офис: клон Шумен, офис Нови пазар 

 

  Ако се представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да 

бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва 

да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при 

първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за 

изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на изпълнение на всеки 

конкретен договор. 

 Ако се представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, същата не може да бъде използвана за обезпечение на 

отговорността на изпълнителя по друг договор. Застрахователната полица следва да бъде 

издадена в полза на Възложителя и Възложителят е посочен като трето ползващо лице 

(бенефицер). Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е 

със срок на валидност минимум 30 дни след датата на изпълнение на всеки конкретен договор; 

Същата следва да съдържа задължение да се извърши безотказно и безусловно плащане при 

първо писмено искане на Възложителя.  Застраховката следва да бъде издадена от 

застроховател или клон на чуждестранен застраховател, който разполага с валиден лиценз за 

извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария. 

Банковите/Застрахователни разходи по откриването на гаранциите са за сметка на 

Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранциите/застраховките така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения 

в настоящата процедура. 

*Забележка: Банковите гаранции/застраховки за  изпълнение следва да са адресирани до 

Община Каспичан. 

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, усвоява в съответствие с 

условията на проекто-договора. Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава в 

едномесечен срок след приключване на договора.  
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С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото 

плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова 

сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото 

плащане(при приложимост и посочване в поканата по чл.82,ал.2 от ЗОП), което е от 10 

% до 30% от възнаграждението за СМР   . 

Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с 

валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.   

 

Определям срок за получаването на оферти за изпълнение на предмета на поканата до 

06.11.2020 година. 

 

В отговор на писмената покана на възложителя, потенциалния изпълнител   изготвя  и 

представя  своята оферта за допълване в съответствие с всички изисквания и условия, 

посочени в поканата; 

Представената оферта трябва да отговарят на нормативноустановените изисквания за 

изпълнение на конкретната обществена поръчка и на изискванията, посочени в 

поканата на възложителя за представяне на оферти; 

Офертата трябва да бъде адресирана до възложителя и представени от участника или от 

упълномощено от него лице в срока, определен в поканата по чл.82, ал.2 от ЗОП. 

Офертата се представят в запечатан непрозрачен плик.  

Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. надпис: "В отговор на писмена покана на възложителя изх. №…………../………… г. за 

извършване на ...................... по рамково споразумение с предмет „................. ”  

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Допълнение или промяна на подадените офертни документи, както и тяхното 

оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите. 

 

 Съдържание на офертата: 

Всяка оферта за изпълнение на конкретната обществена поръчка трябва да съдържа: 
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1. Ценово предложение; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

3. Други, изискани от Възложителя; 

 

 Разглеждане   на офертата и определяне на изпълнител на конкретен 

договор за изпълнение на обществената поръчка 

Възложителят  одобрява или не представената оферта по реда на чл.82,ал.2 от ЗОП, като за 

горепосоченото назначава определена комисия. 

Договорът за обществена поръчка се сключва като се прилагат условията в рамковото 

споразумение, след представяне на актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии 

за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

За доказване на съответствието с поставените критерии за подбор участникът, 

избран за изпълнител, представя:  

 - Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. 

- гаранция за добро изпълнение в размер на 2%  от стойността на договора без ДДС, съобразно 

указанията на Възложителя. 

 

Приложение: 

1. Количествена сметка за всеки един обект – Приложение № 1; 

2. Оферта за участие – Приложение № 2; 

3. Образец на ценово предложение –Приложение № 3; 

4. Образец на декларация данни от ЕЕДОП – Приложение № 4 

 

 

 

С Уважение…………п…………… 

Милена Недева 

Кмет на Община Каспичан 

 

Подписите са заличени на основани чл. 37 от ЗОП. 


