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П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, 
ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

На основание чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), във връзка с чл. 79, ал.1, т.9 от ЗОП, и във връзка с Решение РД 24- 
Л0...118.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, Ви отправяме настоящата покана 
за участие в договаряне без предварително обявление с предмет: "Изготвяне на 
технически проект за сграда -  Експозиционен център, интериор и дизайн на Голяма 
зала и упражняване на авторски надзор, във връзка с проведен конкурс за проект".

Възложителят възлага поръчката чрез процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет: "Изготвяне на технически проект за сграда -  Експозиционен център, 
интериор и дизайн на Голяма зала и упражняване на авторски надзор, във връзка с проведен 
конкурс за проект", публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/772/.

I. Предмет на поръчката, включително количество:
1. Предметът на поръчката е "Изготвяне на технически проект за сграда -  

Експозиционен център, интериор и дизайн на Голяма зала и упражняване на авторски 
надзор, във връзка с проведен конкурс за проект", съгласно Решение № РД 24-
 /18.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка.

2. Описание на предмета: Предметът на поръчката е изготвяне на Технически проект 
на Експозиционен център, интериор и дизайн на Голяма зала и извършване на авторски 
надзор. Техническият инвестиционен проект (ТП) трябва да е изготвен съгласно изискванията 
на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и със 
специфичните изисквания на сградата.

Според цитираната наредба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да разработи ТП в следния 
минимален обем, обхват и съдържание :

По отношение на проектните части :
1.1. Част „Архитектурна”
1.2. Част „Конструктивна“
1.3. Част „Геодезия и вертикална планировка”
1.4. Част „Водоснабдяване и Канализация“
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1.5. Част „Електрически инсталации“
1.6. Част „Енергийна Ефективност“
1.7. Част „ОВКИ“
1.8. Част „КИП и Автоматика“
1.9. Част „Технологична на заведенията за обществено хранене“
1.10. Част „Пожарна безопасност“
1.11. Част „Пътна и организация на движението“
1.12. Част „Проектносметна документация“
1.13. Част „Паркоустройство, благоустройство и покривно озеленяване“
1.14. Част „Интериор и дизайн на Голяма Зала“

3. Цена на поръчката.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 600000.00 (шестстотин хиляди лв. и 00 

ст.) лева крайна цена.

II. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

1. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от 
ЗОП, като констатирането на което и да е от обстоятелствата, ще доведе до отстраняване на 
участника, с изключения на изрично посочените случаи в чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
кандидат или участник, когато:
1.1.1. 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 Наказателния кодекс;
1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1., в друга 
държава членка или трета страна
1.1.3. 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.
1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.1.5. 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;
1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна 
административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда 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 аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Съгласно §2, т. 21 от ДР на ЗОП -  "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, 
негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от 
нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за
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който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка 
с възлагането на обществената поръчка.
1.1.8.Основанията по т. 1.1 - т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 
който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията 
се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 
Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган 
се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1.1 - т. 1.1.1, 1.1.2 и 
1.1.7 се отнасят и за това физическо лице.
Точка 1.1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да 
не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
1.2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 
участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 
и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 
или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение 
на подизпълнителите и на третите лица.
1.4. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице еЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено 
в състава на обединението.
Заявяване/Деклариране:
При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за 
отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
(еЕЕДОП). Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за 
изключване” от еЕЕДОП.

Указания за попълване:
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1 и 1.1.2. (чл.54, ал.1, 
т. 1 и т.2 от ЗОП) се попълва в част III, раздел А и В, както следва: В раздел А се предоставя 
информация относно присъди за следните престъпления: Участие в престъпна организация -  
по чл. 321 и 321а от НК; Корупция -  по чл. 301 -  307 от НК; Измама -  по чл. 209 -  213 от НК; 
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - 
по чл. 108а, ал. 1 от НК; Изпиране на пари или финансиране на тероризъм -  по чл. 253, 253а, 
или 2536 от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; Детски труд и други форми на трафик на хора -  по 
чл. 192а или 159а - 159г от НК. В случай че за участника е издадена присъда за някое от 
посочените престъпления, той трябва да посочи отговор „Да”.
В този случай се описват:
а) фактическото и правното основание за постанановяване на присъдата и дата на влизането й 
в сила;

б) срокът на наложеното наказание.
В раздел Б, се предосочва информация относно обстоятелството по т. 1.1.3. (чл. 54, ал.1, т. 3 от 
ЗОП). В раздел В, поле 1 се предоставя информация за обстоятелствата по т. 1.1.6. (чл. 54, ал. 
1, т. 6 от ЗОП), както и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП свързани с 
престъпленията по чл.172 и чл. 352 -  353е от НК. При отговор „Да“ участникът посочва - Дата 
на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й; 
Срока на наложеното наказание. Попълват се и относимите следващи полета.
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В раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”:
Указания за попълване: Попълва се информацията, свързана със специфични национални 
основания за отстраняване. Съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) такива са:
• Осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 219 -  252 и чл. 254а -  260 
от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогично описаните, когато лицата са 
осъдени в друга държава членка или трета страна.

Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура.

Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице 
обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са 
приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за който важат 
забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество
Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането 
на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства 
от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 
длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 
пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо 
лице.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени 
от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което 
лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 
управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Основанието по б. Е се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра в който е вписан участника, ако има 
такъв, или документите удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези 
органи, участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
представляват съгласно регистъра в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 
документите удостоверяващи правосубектността му.
Посочените обстоятелства се явяват абсолютна пречка за участие в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, поради което наличието или липсата на такива обстоятелства 
задължително се декларира в еЕЕДОП.
• нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 
54, ал. 1, т. 6 от ЗОП)
Забележка: Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в 
т. 1.1.1 (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) при наличие на присъда в друга държава членка или трета 
страна. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.3 (чл.54, ал.1, 
т.З от ЗОП) се попълва в част III, раздел Б от еЕЕДОП. Информацията относно липсата или 
наличието на обстоятелства по т. 1.1.4., 1.1.5 и от т. 1.1.7. до т.1.1.8. (чл.54, ал.1, т.4 -7) се 
попълва в Част III, Раздел В от еЕЕДОП.
Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност 
(чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със съответното 
обстоятелство и се прилагат документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП към еЕЕДОП.
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1.9.1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон;
4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите -  лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения -  членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите -  лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел;
11. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица -  лицата, които представляват, управляват и контролират 
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
1.10. Мерки за доказване на надеждност
1.10.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 
докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви 
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили 
в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 
труда.

1.10.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

1.10.3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в процедурата.

1.10.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

1.10.5. Участник, който е с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е 
лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да 
използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата 
или акта.
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2. Освен на горните основания възложителят отстранява от процедурата:
2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП, 
когато е приложимо;

3. Критерии за подбор.
Деклариране на лично състояние и съответствие е критериите за подбор

1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 
информация.
2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.
3. Единният европейски документ за обществени поръчки е предоставен в настоящата 
документация в електронен вид, по образец.
4. Участниците в ЕЕДОП следва да представят данни относно публичните регистри, в 
които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 
който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
5. Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, 
съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
6. Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител следва да 
предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата, както и съответствието е поставените критерии за подбор. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Годност за упражняване на професионална дейност:

Не се поставят изисквания.

Икономически и финансови възможности:

Не се поставят изисквания.

Технически възможности:

1. Ръководител на проектантски екип -  архитект е образователно-квалификационна 
степен “магистър”;

2. Проектанти притежаващи пълна проектантска правоспособност по съответните 
проектни части;
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3. Един проектант с пълна проектантска правоспособност по чл. 165 от Закона за 
културното наследство.

Всеки от проектантите в екипа трябва да бъде с висше образование, с придобита 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по съответната специалност или 
еквивалентна в зависимост от частта от инвестиционния проект, която ще проектира и пълна 
проектантска правоспособност по съответната част, придобита по реда на Закона за камарите 
на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в 
хода на процедурата -  в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

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.

III. Изисквания към документите:
1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр.
1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от 
пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал) за 
изпълнение на такива функции.

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на 
български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, 
следва да бъдат придружени с превод на български език.

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 
лицето, упълномощено от кандидата да го представлява.

1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с 
подпис и печат от съответния кандидат с текст “Вярно с оригинала“.

1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

2. Изисквания за изготвяне на офертата.
2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност до 30.06.2020 г., считано от 

датата на изтичане на срока за подаване на офертите.
2.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Участникът представя и 

информация относно личното състояние и критериите за подбор.
2.3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия.
2.4. Офертата се изготвя на български и/или английски език.
2.5. До изтичането на срока за подаване на офертата участникът може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си.
2.6. Участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта.
2.7. Техническото предложение следва да съдържа всички изискуеми документи, 

съгласно приложенията към поканата за поръчката.
2.8. Ценовото предложение се представя в съответствие с Образец №  3 към поканата.
2.9. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението ще се 

взема в предвид изписаната словом.
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3. Съдържание на офертите (съгласно глава пета, раздел IV и V от ППЗОП).
3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

3.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 

3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

3.3. съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП офертата включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя;
б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага 

от предмета на поръчката;
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

извършване съответно на проектиране, авторски надзор.

3.4. Офертата на участниците в настоящата процедура следва да съдържа:
3.4.1.
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 
ЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката -  по електронен образец одобрен от Европейската комисия, 
приложен към настоящата документация',

■ Участникът, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако 
има такива) посочва в част III „Основания за изключване”, че спрямо него не са налице 
основания за отстраняване, както следва: в раздел А от ЕЕДОП - по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 
ЗОП, в раздел Б от ЕЕДОП - по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП и в раздел В -  по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 
6 и 7 от ЗОП.

■ В част III, Раздел Г от ЕЕДОП, участникът, както и съдружник в обединение, 
подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва: че за представлявания от него: участник, 
съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице( посочва се вярното) не са налице 
условия, възпрепятстващи участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.

Забележка: Съгласно чл. 3, т.8. от ЗАКОН за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици: На дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях 
лица се забранява пряко и/или косвено: участие в процедура по обществени поръчки по
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Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от 
характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим

В част III, раздел „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да декларира дали: 
„По отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и 
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

Това се декларира, освен от участника и от:
- всяко трето лице по смисъла на чл.65, ал.4 от ЗОП (трети лица са лицата, на чийто 

капацитет участникът се позовава за доказване на съответствие с критерии за подбор).
- от всеки подизпълнител.
- от всеки от съдружниците в обединението и от обединението, в случай, че участник е 

обединение.

Участникът в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с участник в процедурата.

В част III, буква „Е” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да декларира: 
„ Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни 
разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка (обособената позиция) ” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

Участникът в част III, Раздел Г от ЕЕДОП, посочва че не е осъждан за престъпления 
по чл. 194 -  208, чл. 213 а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК, като декларира: 
„ Участникът осъждан ли е с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213 
а -2 1 7 , чл. 2 1 9 -  252 и чл. 254а -  260 от Н К “, като маркира съответно ДА или НЕ

В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че посоченото е 
невярно, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.

„Свързани лица” са тези по смисъла на §1, т. 13 и 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§1, т. 13 „Свързани лица” са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 
включително.

§1, т. 14 „Контрол” е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 
друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на юридическо лице.
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Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 
194 -  208, чл. 213 а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално 
основание за изключване, участниците декларират липсата или наличието им в Част III, 
Раздел Г от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват текста: „Издадена ли е по 
отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия 
административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го 
представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213 а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 
254а -  260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? ” и дават своя 
отговор, като маркират съответно ДА или НЕ.

Указания за представяне на ЕЕДОП:
1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват 

данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация;

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да декларира 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай 
на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при 
необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое 
от лицата.

2. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 
капацитета на едно или повече трети лица, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите 
лица. За третите лица не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването 
на капацитета на други субекти“ на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се 
представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за 
третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II, 
попълва се част III „Основания за изключване“.

3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един 
или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от 
подизпълнителите. За подизпълнителите не следва да са налице основания за отстраняване от 
процедурата. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно 
раздел А и Б от част II и попълват част III „Основания за изключване”. Участниците посочват 
информация относно подизпълнителите и вида и частта (процентно изражение) от поръчката, 
който ще възложи на всеки от тях, ако възнамеряват да използват такива в част IV, Раздел В, т. 
10 от ЕЕДОП.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 ЗОП. В този случай 
възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а 
когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на 
комисията протокола/доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3. документите по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо.
4. техническо предложение, съдържащо:
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а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 
и изискванията на възложителя;

б) друга информация, имаща отношение към поръчката, по преценка на участника;
5. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената и 

предложенията по други показатели с парично изражение.

3.4.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя -  Образец М  2.

Техническото предложение трябва да е изготвено съгласно настоящите указания по 
приложения.

3.4.3, Ценово предложение, съдържащо предлаганите ценови параметри -  Образец №
3.

Върху „общата запечатана непрозрачна опаковка“ участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон, електронен адрес, наименованието на процедура с надпис: "За 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: "Изготвяне на технически проект за сграда -  Експо център и 
упражняване на авторски надзор, във връзка е проведен конкурс за проект".

Върху общата запечатана непрозрачна опаковка не се поставят никакви други 
обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в Община Велико Търново, с 
адрес: град Велико Търново 5000, пл. „Майка България” № 2, в срока, определен за подаване, 
посочен в поканата.

Участникът следва да посочи в офертата си: банков код, банкова сметка и банката, с 
която работи.

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за 
участие в процедурата са за негова сметка.

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и 
при не класиране.

Срок на валидност на офертите -  до 30.06.2020 г., считано от крайния срок за 
получаване на офертите.

Възложителят може да изиска от класирания участник да удължи срока на валидност на 
офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

8. Начин и срок за представяне на офертите.
Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана 

непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: Община Велико 
Търново, с адрес: град Велико Търново 5000, пл. „Майка България” № 2.

Офертата на участника ще се приема всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в Център 
за услуги и информация на гражданите в административната сграда на Община Велико 
Търново, с адрес: град Велико Търново 5000, пл. „Майка България” № 2, до 24.02.2020 г.

Оферта, подадена по пощата или с куриер, следва да бъде получена при възложителя 
Община Велико Търново, в срока, определен за подаване на офертата, посочен в поканата, в 
противен случай тя не се разглежда.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 
срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от възложителя.
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Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 
участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за получаване или е 
представена в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се 
отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка, 
воден от деловодството на Община Велико Търново, с адрес: град Велико Търново 5000, пл. 
„Майка България” № 2.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите участникът в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си.

Участникът има право да представи само една оферта.
Участникът в процедурата е длъжен в процеса на провеждането й да уведоми 

възложителя за всички настъпили обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок 
от настъпването им.

IV. Критерии за възлагане на поръчката:

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Оценяването и класирането на офертата на участниците се извършва по критерия „Най- 

ниска цена” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

V. Място и дата за провеждане на преговорите:
Преговорите ще се проведат в град Велико Търново, в заседателна стая в сградата на 

Община Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 на 25.02.2020 г., от 11:00 часа.

VI. Други изисквания на възложителя:

1. Основания за прекратяване на процедурата:
1.1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. офертата не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок, или е неподходяща;
3. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
4. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка;
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора 

в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 
предвиди;

6. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица.

1.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато 
участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2. Определяне на изпълнител и сключване на договор.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
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1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията на чл. 112, ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

3. Неуредени въпроси.
За неуредените в настоящата покана въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 
действащото българско законодателство.

4. Достъп и контакти.
Възложителят осигурява пълен достъп до поканата и образците за подготовка на 

офертата на Профила на купувача - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/772.

Лица и телефони за контакт: Надя Петрова -  Директор на дирекция „Обществени 
поръчки“ в Община В. Търново, телефон: 062 619 228; Явор Иванов -  Юрисконсулт в 
дирекция „Обществени поръчки“ в Община В. Търново, телефон 062 619 231;

Адрес на който може да се получи допълнителна информация: Община Велико 
Търново, град В. Търново, пл. „Майка България” №2

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя -  Образец №  J •
3. Техническо предложениечза изпълнение на поръчката -  Образец №  2;
4. Ценово предложение т  изпълнение на поръчката -  Образец № 3;
5. Проект на договор - Обра ■ ец №  4;
6. Техническа специфи^ация|/Техническо задание -  Образец №  5;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ /  _
КМЕТ НА ОБЩИНА В Е й Ж о

Съгласували:

Надя Петрова
Директор на дирекция „О^ц^ствени поръчки“

Лора Бъчварова /
Главен експерт в отдел „Устройство на територията1

Изготвил:
Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“

4 J
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f e j  ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
пощ. код 5000 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТдГ

т о
"CLAUDIO N A klil
FLORENCE, ITALY 
63 IPPOLITO PINDEMONTE STR. 
TEL.: +39055222132 
E-MAIL: info@claudionardi.it

CALL FOR TENDERS

for participation in a negotiated procedure without prior publication of a contract notice under 
the terms of Art. 18, para 1, item 8 of the Law on Public Procurement (PPA)

Pursuant to Art. 64 of the Rules for the Implementation of the Public Procurement Act 
(RIPPA), in connection with Art. 79, para 1, item 9 of the PPA, and in connection with Decision 
RD 24-.^Ш../ 18.02.2020 of the Mayor of Veliko Tamovo Municipality, we hereby send you this 
call for tenders to participate in negotiations without prior publication of a contract notice, with 
subject-matter: "Preparation of a technical design for Exposition Centre Building, Grand Hall 
interior and design, and carrying out designer’s supervision in connection with a conceptual 
design competition”.

The Contracting Authority shall award the public procurement through a negotiated procedure 
without publication o f a prior notice, with the subject-matter: "Preparation of a technical design for 
Exposition Centre Building, Grand Hall interior and design, and carrying out designer’s supervision 
in connection with a conceptual design competition”, published in the Buyer’s Profile section of 
Veliko Tamovo Municipality https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/772/.

Subject-matter of the public procurement, including quantity:
1. The subject-matter o f the public procurement is “Preparation of a technical design for 

Exposition Centre Building, Grand Hall interior and design, and carrying out designer’s 
supervision in connection with a conceptual design competition” in accordance with Decision RD
24-.......... /18.02.2020 o f the Mayor o f Veliko Tamovo Municipality to open a public procurement
award procedure.

2. Description of the subject-matter: The description o f the public procurement is 
preparation of a technical design for Exposition Centre, Grand Hall interior and design, and carrying 
out designer’s supervision. The Technical Investment Design (TD) shall be developed in accordance 
with Ordinance No. 4/2001 on the Scope and Content o f Investment Designs, as well as with the 
specific requirements for the building.

Pursuant to the above referenced Ordinance, the CONTRACTOR shall develop the TD in the 
minimum volume, scope and content, as follows:

In terms of design sections:
1.1. Architecture Section
1.2. Construed on Section
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1.3. Geodesy and Vertical Planning Section
1.4. Water Supply and Sewerage Section
1.5. Electrical Wiring Section
1.6. Energy Efficiency Section
1.7. HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) Installations Section
1.8. Instrumentation and Automation Section
1.9. Catering Establishment Technology Section
1.10. Fire Safety Section
1.11. Roads and Traffic Organization Section
1.12. Design Estimate Documentation Section
1.13. Park Arrangement, Urban Development and Rooftop Landscaping Section
1.14. Grand Hall Interior and Design Section

3. Price of the procurement
The total estimated value of the procurement is BGN 600 000.00 (six hundred thousand leva 

and 00 stotinki) final price.

II. Requirements of the Contracting Authority for the execution of the procurement:

1. ELIGIBILITY CONDTTIONS FOR TENDERERS

1.1. In relation to a tenderer, no circumstances should exist under Art. 54, para 1, items 1-7 of the 
PPA, and the finding of any of these circumstances will lead to the removal of the tenderer, except in 
the cases explicitly stated in Art. 56, para 1 o f the PPA.
The contracting authority shall remove a candidate or a tenderer from participation in a public 
procurement award procedure, where:
1.1.1. the person has an enforced verdict imposed for a crime under the Art. 108a, Art. 159a -  159d, 
Art. 172, Art. 192a, Art. 194 -  217, Art. 219 -  252, Art. 253 -  260, Art. 301 -  307, Art. 321, 321a 
and Art. 352 -  353f of the Criminal Code;
1.1.2. the person has an enforced verdict imposed for a crime similar to the crimes referred to in item
1.1.1 in another member state or a third country
1.1.3. the person has obligations for taxes and compulsory social security contributions within the 
meaning o f Art. 162, para 2, item 1 o f the Tax Insurance Procedure Code and the interest thereon to 
the state or the municipality as per registered office o f the contracting authority and o f the candidate 
or the tenderer, or similar obligations under the law o f the state in which the candidate or tenderer has 
been established, proved by an act o f a competent body that has entered into force.
1.1.4. there is inequality in the cases under Art. 44, para 5 o f the Public Procurement Act;
1.1.5. it has been established that:
a) the person has submitted a false document relating to the verification of the lack of grounds for the 
removal or fulfilment of the selection criteria;
b) the person has not submitted the required information relating to the verification of the lack of 
grounds for the removal or fulfilment of the selection criteria;
1.1.6. a coercive administrative measure under Art. 404 of the Labour Code has been established by a 
final penal ruling or a violation of Art. 61, para 1, Art. 62, para 1 or 3, Art. 63, para 1 or 2, Art. 118, 
Art. 128, Art. 228, para 3, Art. 245 and Art. 301 - 305 o f the Labour Code has been established by a 
court decision or there are similar obligations established by an act of a competent body under the 
law of the state in which the tenderer has been established;
1.1.7. there is a conflict of interest that cannot be resolved.
Pursuant to §2, item 21 of the additional provisions o f the PPA, a conflict o f interest is present when 
the contracting authority, its employees or persons employed by the contacting authority outside its 
structure, who participate in the preparation or award of the public procurement or may affect the 
outcome thereto, have an interest which may lead to a benefit within the meaning of Art. 54 o f the
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Law on Counteracting Corruption and on Seizure of Illegally Acquired Property, and who could be 
considered to affect their impartiality and independence in connection with the public procurement.
1.1.8. The grounds under items 1.1 - 1.1.1, 1.1.2 and 1.1.7 apply to the persons who represent the 
tenderer and to the members o f its management and supervisory bodies according to the register in 
which the tenderer is entered (if any) or the documents certifying its legal personality. Where a legal 
entity is a member o f these bodies, the grounds shall refer to the natural persons who represent it 
according to the register in which the legal entity is entered (if any) or the documents certifying its 
legal personality.
Where the tenderer or a legal person within its control or management body is represented by a 
natural person through a power o f attorney, the grounds under items 1.1 - 1.1.1, 1.1.2 and 1.1.7 shall 
apply to that natural person as well.
Item 1.1.3. is not applicable when the amount of unpaid taxes or social security contributions is up to 
1 percent o f the amount of the total annual turnover for the last completed financial year, but not 
more than BGN 50 000.
In the event that subcontractors participate or the capacity of third persons is used, the 
aforementioned grounds for removal from the procedure should not be available.
1.2. Tenderers that are companies registered in preferential tax jurisdictions and the persons 
controlled by them, including through a civil company in which participates a company registered in 
a preferential tax jurisdiction, may not participate in this public procurement award procedure.
1.3. Where the tenderer envisages the participation of subcontractors in the execution of the 
procurement or will use the resources o f third parties, those requirements shall also apply to the 
subcontractors and third persons.
1.4. In the event that the tenderer is a partnership that is not registered as a separate legal entity, 
European Single Procurement Document (ESPD) shall be submitted about each natural and/or legal 
person included in the partnership.
Statement/Declaration:
When submitting the tender, the tenderer shall declare the absence or existence o f the grounds for 
removal by submitting European Single Procurement Document (ESPD). The information shall be 
indicated in the boxes inserted in Part III: ESPD Exclusion Grounds.

Filling-in Instructions:
The information about the absence or presence of circumstances under items 1.1.1 and 1.1.2. (art. 54, 
para 1, item 1 and item 2 of the Public Procurement Act) shall be completed in part III, sections A 
and B, as follows: Section A provides information on convictions for the following crimes: 
involvement in a criminal organization -  under Art. 321 and 321a o f the Criminal Code; corruption -  
under Art. 301 - 307 of the Criminal Code; fraud -  under Art. 209 - 213 of the Criminal Code; 
Terrorist offences or crimes related to terrorist activities -  under Art. 108a, para 1 of the Criminal 
Code; money laundering or terrorist financing -  under Art. 253, 253a or 253b o f the Criminal Code 
and under Art. 108a, para 2 o f the Criminal Code; child labour and other forms o f trafficking in 
human beings -  under Art. 192a or 159a - 159d o f the Criminal Code. In the event that the tenderer 
has an enforced verdict imposed for any of the crimes above, the tenderer shall indicate “Yes” in the 
answer.
In this case, describe:
a) the factual and legal grounds for the verdict and the date on which it takes effect;
b) the duration o f the custodial period imposed.
Section B provides information on the circumstance under item 1.1.3. (Art. 54, para 1, item 3 o f the 
PPA). Section C, box 1 provides information on the circumstances under item 1.1.6. (Art. 54, para 1, 
item 6 o f the PPA), as well as the circumstances under Art. 54, para 1, item 1 o f the PPA relating to 
the crimes under Art.172 and Art. 352 -  353f of the Criminal Code. If the answer is "Yes", the 
tenderer shall indicate: effective date of the enforced verdict and the factual and legal grounds for the 
verdict; the duration o f the custodial period imposed. Also, the next boxes have to be filled if  they are 
relevant.
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Section D “Other exclusion grounds that may be provided for in the national law of the contracting 
authority or the contracting authority of a member state":
Filling-in Instructions: The information relating to specific national grounds for removal shall be 
completed. Pursuant to the PPA (Art. 54, para 1, item 1 of the PPA) such grounds are:

Criminal convictions under Art. 194 -  208, Art. 213a -  217, 219 -  252 and Art. 254a -  260 of 
the Criminal Code. Also, information shall be given on crimes similar to the crimes described above 
when the persons are convicted in another member state or in a third country.
• Existence o f connectivity within the meaning of § 2, item 45 of the additional provisions of 
the PPA between tenderers in a specific procedure.

The ban on participation in public procurement procedures for persons for whom 
circumstances exist under Art. 3, item 8 o f the Law on Economic and Financial Relations with 
Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions, the Entities Controlled by Them and 
Their Beneficial Owners. (LEFRCRPTRJECTTBO), unless exceptions under Art. 4 of the same law 
apply.

A tenderer to whom the bans under Art. 69 of the Law on Counteracting Corruption and on 
Seizure o f Illegally Acquired Property apply shall not be allowed to participate in the procedure and 
such a tenderer shall be removed from the procedure.
Art. 69. (1) A person holding a high-level public post who, in the last year o f the performance of 
his/her powers or duties in the term of office, has participated in the conduct o f public procurement 
procedures or procedures related to the allocation of funds from funds belonging to the European 
Union or granted by the European Union to the Bulgarian state, shall not be entitled for one year after 
his/her discharge from office to participate or represent a natural or legal person in such procedures 
before the institution where the person held the post, or before a legal entity controlled by the 
institution.
(2) The ban on participation in public procurement procedures or in procedures related to the 
allocation of financial resources from funds belonging to the European Union or provided by the 
European Union to the Bulgarian state shall also apply to a legal entity in which the person under 
paral has become a partner, holds shares or is a manager or member of a management or control 
body upon his/her discharge from office.

The ground under letter D applies to the persons who represent the tenderer and to the 
members o f its management and supervisory bodies according to the register in which the tenderer is 
entered (if any) or the documents certifying its legal personality. Where a legal entity is a member of 
these bodies, the grounds shall refer to the natural persons who represent it according to the register 
in which the legal entity is entered (if any) or the documents certifying its legal personality.
The specified circumstances are an absolute barrier to participation in public procurement award 
procedures and this is the reason why the presence or absence o f such circumstances must be 
declared in the ESPD.

violations o f Art. 61, para 1, Art. 62, para 1 or 3, Art. 63, para 1 or 2, Art. 228, para 3 o f the 
Labour Code (Art. 54, para 1, item 6 of the PPA)

violations o f Art. 13, para 1 o f the Labour Migration and Labour Mobility Act (Art. 54, para 
1, item 6 o f the PPA)
Remark: The tenderers shall provide information about crimes similar to the crimes specified in item
1.1.1 (Art. 54, para 1, item 1 o f the PPA) in the presence of a verdict in another member state or third 
country. The information about the absence or presence of circumstances under items 1.1.3 (Art. 54, 
para 1, item 3 o f the PPA) shall be completed in Part III, Section B of the ESPD. The information 
about the absence or presence of circumstances under items 1.1. 4., 1. 1. 5 and 1.1.7. -  1.1.8. (Art.54, 
para 1, item 4 - 7 )  shall be completed in Part III, Section C o f the ESPD.
Where, prior to the submission o f the tender, the tenderer has undertaken measures to prove 
reliability (Art. 56 o f the PPA), these measures shall be described in the ESPD in the box designating 
the relevant circumstance and the documents under Art. 45, para 2 o f the Rules for the 
Implementation o f the Public Procurement Act (RIPPA) apply to the ESPD.
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1.9.1. The persons under Art. 54, para 2 o f the PPA are:
1. in the event o f a general partnership -  the persons under Art. 84, para 1 and Art. 89, para 1 of the 
Commercial Act;
2. in the event o f a limited partnership -  unlimited liability partners under Art. 105 o f the 
Commercial Act;
3. in the event of a limited liability company -  the persons under Art. 141, para 2 of the Commercial 
Act, and in the event o f a single owner limited liability company -  the persons under Art. 147, para 1 
of the Commercial Act;
4. in the event o f a joint stock company -  the persons under Art. 242, para 1 and Art. 244, para 1 of 
the Commercial Act;
5. in the event of a partnership limited by shares -  the persons under Art. 256 of the Commercial Act;
6. in the event of a sole proprietorship -  the natural person -  a trader;
7. in the event o f a branch of a foreign entity -  the person who manages and represents the branch or 
has similar rights pursuant to the law of the state in which the branch is registered;
8. in the event of cooperatives -  the persons under Art. 20, para 1 and Art. 27, para 1 o f the 
Cooperatives Act;
9. in the event of associations -  the members o f the Managing Board under Art. 30, para 1 o f the 
Non-Profit Legal Entities Act or the Manager, in the cases under Art. 30, para 3 of the Non-Profit 
Legal Entities Act;
10. In the event of foundations -  the persons under Art. 35, para 1 o f the Non-Profit Legal Entities 
Act;
11. in the cases under items 1 -  7 -  and the procurators (if any);
12. for foreign persons -  the persons who represent, manage and control the candidate or the tenderer 
pursuant to the law of the country in which they settled.
1.10. Measures to prove reliability
1.10.1. A tenderer for whom there are grounds under Art. 54, para 1 o f the PPA, shall have the right 
to produce evidence that he has taken measures that guarantee his reliability, despite the existence of 
the relevant ground for removal. To this end, the tenderer can prove that:
1. he has paid off his obligations under Art. 54, para 1, item 3, including the accrued interests and/or 
fines or that they have been extended, delayed or guaranteed;
2. he has paid or is in a process o f payment o f due compensation for all damages that occurred as a 
result o f the crime or violation, committed by him/her;
3. he explained exhaustively the facts and circumstances, by actively assisting the competent bodies 
and has fulfilled specific recommendations, technical, organizational and human resource measures 
through which new crimes or violations will be prevented.
4. he has paid in full the claim due under Art. 128, Art. 228, para 3 or Art. 245 o f the Labour Code.

1.10.2. The contracting authority shall estimate the measures undertaken by the tenderer 
considering the weight and the specific circumstances related to the crime or violation.

1.10.3. In the event that the measures undertaken by the tenderer are sufficient in order to 
guarantee his reliability, the contracting authority shall not remove her from the procedure.

1.10.4. The motives for acceptance or rejection of the undertaken measures and produced 
evidence shall be indicated in the decision for grading or termination o f the procedure, depending on 
the type and stage o f the procedure.

1.10.5. A tenderer who has an enforced verdict or another act under the legislation o f the state in 
which the verdict is pronounced or the act is issued, and has been deprived from the right to 
participate in public procurement procedures or concessions, shall not have the right to use the 
envisaged in Art. 56, para 1 possibility for the time, determined by the verdict or act.
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2. Apart from the grounds above, the contracting authority shall remove from the 
procedure:

2.1. a tenderer who does not meet the selection criteria or does not fulfil another condition 
specified in the public procurement notice or in the documentation;

2.2 a tenderer who has submitted a tender which does not comply with:
a) the pre-announced conditions of the procurement;
b) the rules and requirements related to environmental protection, social and labour laws, 

applicable collective agreements and/or provisions o f the international environmental, social and 
labour laws, which are listed in Annex No. 10 to the PPA, where applicable;

3. Selection Criteria
Declaration o f personal status and compliance with the selection criteria

1. When submitting the tender, the tenderer shall declare the absence of the grounds for removal 
as well as compliance with the selection criteria by submitting European Single Procurement 
Document (ESPD). This document provides the relevant information required by the contracting 
authority and indicates the national databases containing the declared circumstances or the competent 
bodies which, under the law o f the state in which the candidate or tenderer has been established, are 
obliged to provide information.
2. Where the tenderer has indicated that he will use the capacity o f third persons to prove 
compliance with the selection criteria or that he will use subcontractors, a separate ESPD containing 
the information under item 1 shall be submitted about each person.
3. The European Single Procurement Document is provided in this documentation in an 
electronic form, as per template.
4. The tenderers should indicate in the ESPD data on public registers that contain information 
about the declared circumstances or the competent body, which, under the law of the state concerned, 
is obliged to provide information on those circumstances ex officio to the contracting authority.
5. The contracting authority may require from the tenderers and the candidates at any time to 
submit all or part of the documents proving the information indicated in the ESPD where necessary 
for the lawful conduct of the procedure pursuant to Art. 67, para 5 and 6 o f the PPA.
6. Prior to the conclusion o f the contract, the tenderer designated as a contractor shall provide 
up-to-date documents certifying the absence of grounds for removal from the procedure and 
compliance with the selection criteria. Also, the documents shall be submitted about the 
subcontractors and third persons (if any).

Capacity for exercising professional activity:

There are no requirements.

Economic and financial capacity:

There are no requirements.

Technical capacity:

1. Head of Design Team - architect with a Master's degree;
2. Designers with full design competence in the respective design sections;
3. One designer with full design competence under Art. 165 o f the Cultural Heritage Act.

Each of the designers in the team must have a university degree, a Master's degree in the 
relevant major subject or equivalent, depending on the part of the investment project that he/she will 
design and full design competence in the relevant section, acquired under the terms of the Law on the 
Chambers o f Architects and Engineers in the Investment Design.
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The documents shall be submitted by the tenderer designated as a contractor or upon request 
in the course o f the procedure -  in the cases o f Art. 67, para. 5 and 6 of the PPA.

In the event o f participation o f partnerships that are not legal entities, compliance with 
selection criteria shall be demonstrated by the participating partnership, and not by each o f the 
persons within the partnership, except for the relevant registration, submission of a certificate or 
another condition necessary for the execution o f the procurement, in accordance with the 
requirements o f a regulatory or administrative act, as well as in accordance with the distribution of 
the participation o f persons in the performance of the activities envisaged in the agreement 
establishing the partnership.

III. Requirements about the documents:
1.1. All documents shall be submitted in one copy only.
1.2. The documents and the information in the proposal shall be signed only by persons who 

have representative functions or by authorized persons. In the event that they are signed by a proxy, a 
notarized power o f attorney (original) for performing such functions should also be presented.

1.3. All the documents presented in the proposal shall be prepared in Bulgarian. In the event 
that the documents are submitted in a language other than Bulgarian, they should be accompanied by 
a translation into Bulgarian.

1.4. In the preparation o f the tender, no entries between the lines, deletions or corrections 
shall be allowed, unless they are authenticated with the signature and seal o f the representative or the 
person authorized by the candidate to represent him/her.

1.5. Where copies of the documents are presented, they should be authenticated with the 
signature and seal o f the respective candidate and the text "True to the original”.

2.1. The tenderers are not allowed to offer variants o f their tenders.

2. Requirements for drawing up a tender.
2.1. The submitted tender must be valid until 30.06.2020, considered from the expiry date for 

the submission of tenders.
2.2. The tender shall contain a technical and a price proposal. The tenderer shall also provide 

information on the personal status and the selection criteria.
2.3. When drawing up the tender, the tenderer must adhere exactly to the conditions 

announced by the contracting authority.
2.4. The tender shall be drawn up in Bulgarian and/or English.
2.5. Before the expiry date for the submission of the tender, the tenderer can modify, 

supplement or withdraw his tender.
2.6. The tenderer in the public procurement award procedure has the right to submit only one

tender.
2.7. The technical proposal should contain all the documents required as per the annexes to 

the call for tenders.
2.8. The price proposal shall be submitted as per Template No. 3 to the call for tenders.
2.9. In the event that there is a discrepancy between the price of the proposal stated in figures 

and in words, the price stated in words will be taken into account.

3. Contents of the Tenders (pursuant to Chapter V, Section IV and Section 5 of the 
Rules for the Implementation of the Public Procurement Act (RIPPA).

3.1. The documents related to the participation in the procedure shall be submitted by the 
tenderer or by a representative, authorized by him/her -  in person or by postal or other courier service 
as registered mail with a form for acknowledgement o f receipt, at the address, indicated by the 
contracting authority.
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3.2. The documents shall be submitted in a sealed non-transparent package, on which must be 
indicated:

1. the name of the tenderer, including the participants within the partnership;
2. address for correspondence, telephone number and possibly fax number and e-mail address;
3. the name o f the procurement. The package shall include the documents under Art. 39, para 

3 and para 3, item 1 o f the RIPPA, a description o f the submitted documents, as well as a separate 
sealed non-transparent envelope with an inscription "Proposed price parameters" which shall contain 
the price proposal under Art. 39, para 3, item 2 of the RIPPA.

3.3. Pursuant to Art. 39, para 3 of the RIPPA, the tender shall include:
1. a technical proposal including:
a) a proposal for execution o f the procurement in accordance with the technical specifications 

and requirements of the contracting authority;
b) a declaration that the tender complies with tax and social security obligations, 

environmental protection, employment protection and working conditions;
c) other information and/or documents requested by the contracting authority, where required 

by the subject-matter o f the contract;
2. a price proposal containing the tenderer’s proposal for the costs o f design, designer’s 

supervision.

3.4. The tender of the tenderers in this procedure should contain the following:
3.4.1.
1. European Single Procurement Document (ESPD) about the tenderer in accordance with the 

requirements of the law and the conditions o f the contracting entity, and where applicable -  ESPD 
about each subcontractor and about each person whose resources will be involved in the execution of 
the procurement -  as per electronic template approved by the European Commission, attached to 
this documentation;

■ The tenderer, as well as an associate in a partnership, a subcontractor, third person (if 
any), shall state in Part III "Exclusion Grounds" that there are no grounds in relation to him for 
removal as follows: In Section A of the ESPD -  under Art. 54, para 1, item 1 and item 2 o f the PPA, 
in Section B of the ESPD -  under Art. 54, para 1, item 3 of the PPA and in Section C -  under Art. 
54, para 1, items 4, 5, 6 and 7 o f the PPA.

■ In Part III, Section D of the ESPD, the tenderer as well as an associate within a 
partnership, a subcontractor, third person (if any), shall state that: in relation to the persons 
represented by him, namely: a participant, an associate within a partnership, a subcontractor, third 
person (please indicate which of the above referenced is applicable), there are no conditions 
preventing him from participating in public procurement procedures under the Law on Economic and 
Financial Relations with Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions, the Entities 
Controlled by Them and Their Beneficial Owners.

Remark: Pursuant to Art. 3, item 8 o f the Law on Economic and Financial Relations with 
Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions, the Entities Controlled by Them and 
Their Beneficial Owners: The companies registered in preferential tax regime jurisdictions and the 
entities controlled by them are prohibited, directly and/or indirectly from: participation in a public 
procurement procedure under The Public Procurement Act and the regulations implementing it, 
regardless o f the nature and value o f the public procurement, including through a civil 
society/consortium in which participates a company registered in a preferential tax regime 
jurisdiction

In Part III, Section D of the ESPD (on the right side), the tenderer should state the following: 
“Are there any existing circumstances under Art. 3, item 8 and Art. 4 o f  the Law on Economic and 
Financial Relations with Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions, the Entities
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Controlled by Them and Their Beneficial Owners in relation to the Economic Operator? ” and give 
his answer by indicating YES or NO, respectively.

This shall be stated not only by the tenderer but also by:
- any third person within the meaning o f Art. 65, para 4 o f the PPA (third persons are the 

persons whose capacity the tenderer refers to in order to prove compliance with selection criteria);
- any subcontractor;
- each of the associates within the partnership and the partnership itself in the event that the 

tenderer is a partnership.

In Part III, Section D of the ESPD, the tenderer, states in connection with Art. 101, para 11 
o f the PPA, as well as in connection with Art. 107, item 4 of the PPA, that he is not an affiliate o f a 
participant in the procedure.

In Part III, letter D o f the ESPD (on the right side), the tenderer should state the following: 
“Is the Economic Operator an affiliate o f  another participant in the public procurement (the 
designated position) within the meaning o f  § 2, item 45 o f  the additional provisions o f  the PPA?" and 
give his answer by indicating YES or NO, respectively.

In Part III, Section D of the ESPD, the tenderer states that he has not been convicted of 
crimes under Art. 194 -  208, Art. 213 a -  217, Art. 219 -  252 and Art. 254a -  260 of the Criminal 
Code, as follows: “Does the tenderer have an enforced verdict imposed fo r  crimes under Art. 194 -  
208, Art. 213a -  217, Art. 219 -  252 and Art. 254a -  260 o f  the Criminal Code?", by indicating 
YES or NO, respectively

In the event that the commission responsible for conducting the procedure finds that the 
information above is incorrect, it shall remove all affiliated participants from the procedure.

“Affiliates” are those within the meaning of §1, items 13 and 14 of the additional 
provisions of the Public Offering of Securities Act

§1, item 13 “Affiliates” are:
a) the entities, one of which controls the other entity or its subsidiary;
b) the persons whose activities are controlled by a third person;
c) the persons jointly controlling a third person;
d) spouses, relatives in the direct line without restrictions, relatives in the collateral line to the 

fourth degree inclusively, relatives by marriage to the fourth degree inclusively.

§1, item 14 "Control" exists when one person:
a) holds, including through a subsidiary or by agreement with another person, more than 50 

percent of the votes o f the general assembly of one company or another legal person; or
b) may designate, directly or indirectly, more than half of the members o f the management or 

supervisory body o f a legal person; or
(c) may otherwise exercise crucial influence over the decision-making process in connection 

with the business o f a legal person.

As the circumstances under Art. 54, para 1, item 1 regarding convictions for crimes under Art. 
194 -  208, Art. 213 a -  217, Art. 2 1 9 -2 5 2  and Art. 254a -  260 of the Criminal Code have the nature 
o f national ground for exclusion, the tenderers shall state their absence or presence in Part III, 
Section D of the ESPD, by writing on the right side of the box the following text: Is there a final 
verdict imposed fo r  a crime under Art. 194 -  208, Art. 213a — 217, Art. 219 -  252 and Art. 254a -  
260 o f  the Criminal Code in relation to the economic operator or a person who is a member o f  their 
administrative, management or supervisory body or a person empowered to represent, take decisions 
or exercise control within those bodies, which was pronounced maximum five years ago, or
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according to which the exclusion period, directly stipulated in the verdict, continues to apply?" and 
indicating YES or NO in their answer.

Guidelines for submitting ESPD:
1. The ESPD provides the information required by the contracting authority and indicates data 

about the public registers containing the declared circumstances or the competent bodies which, 
under the law of the country in which the tenderer settled, are obliged to provide information;

A tenderer (economic operator) who participates independently in the procurement and does 
not use the capacity o f third persons and subcontractors to declare personal circumstances, shall fill 
in and submit one ESPD. In the event o f differences in the declared circumstances related to the 
personal situation or when necessary to protect the personal data, a separate ESPD shall be filled in 
about each or any o f the persons,

2. A tenderer (economic operator) who participates independently but will use the capacity of 
one or more third persons, shall submit a separate ESPD about each of the third persons. The grounds 
for removal from the procedure should not exist in relation to the third persons. The tenderer 
(economic operator) shall fill in Section C “Information on the use of the capacity o f other persons” 
in Part II o f the ESPD. If “Yes” is indicated in the box, the ESPD about third persons shall be 
submitted, duly filled in and signed, by the persons under art. 40, para 1 of the RIPPA. The ESPD 
indicates the information required under Section A and Section B o f Part II, and Part III "Exclusion 
Grounds” shall be filled in as well.

3. A tenderer (economic operator) who participates independently but will use the capacity of 
one or more subcontractors, shall submit a separate ESPD filled in about each of the contractors. The 
grounds for removal from the procedure should not exist in relation to the subcontractors. In the 
ESPD, the subcontractor(s) shall indicate the information required under Section A and Section B of 
Part II, and shall fill in Part III "Exclusion Grounds” as well. The tenderers shall provide information 
on the subcontractors and the type and part (percentage) of the procurement to be awarded to each of 
them if  they intend to use such in Part IV, Section C, item 10 o f the ESPD.

Prior to the conclusion of the public procurement contract, the contracting authority shall 
require the tenderer designated as a contractor to provide up-to-date documents certifying that no 
grounds exist for removal from the procedure. Also, documents shall be submitted about the 
subcontractors and third persons (if any).

The tenderers are obliged to notify the contracting authority in writing within 3 days from the 
occurrence o f a circumstance under Art. 54, para 1 of the PPA, Art. 101, para 11 of the PPA. In this 
case the contracting authority shall forward the notification to the chairman of the commission under 
Art. 103, para 1 of the PPA, and when the documents under Art. 106, para 1 of the PPA are received 
by the contracting authority, he shall return to the commission the protocol/ report with instructions 
for reflecting the new circumstances.

2. documents to prove the measures undertaken for reliability, where applicable;
3. the documents under Art. 37, para 4, where applicable.
4. a technical proposal containing:
a) a proposal for the execution o f the procurement contract in accordance with the technical 

specifications and requirements of the contracting authority;
b) other information relevant to the procurement contract, at the tenderer's discretion;
5. a price proposal containing the tenderer’s price proposal and the proposals on other monetary 

indicators.

3.4.2. a) a proposal for the execution o f the procurement in accordance with the technical 
specifications and requirements of the contracting authority -  Template No. 2.

The technical proposal must be drawn up in accordance with these guidelines as per annexes.
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3.4.3. Price proposal containing the proposed price parameters -  Template No. 3.

On the common sealed non-transparent package, the tenderer shall indicate address for 
correspondence, telephone number, e-mail address, the name o f the procedure with the following 
text: “For participation in a public procurement award procedure without prior publication o f a 
contract notice, with subject-matter: "Preparation of a technical design for Exposition Centre 
Building and carrying out designer’s supervision in connection with a conceptual design 
competition”.

On the common sealed non-transparent package, there shall be no symbols or other company 
seals and signs.

The tender sent by postal service should be received in Veliko Tamovo Municipality, at the 
following address: Veliko Tamovo 5000, 2 Mayka Bulgaria Square, within the time limit for 
submission specified in the call for tenders.

The tenderer should indicate in his tender the following infonnation: bank code, bank 
account, and the bank with which he works.

The costs incurred by the tenderer in completing the tender and the proposal to participate in 
the procedure shall be bome by him.

The tenderer may not claim costs incurred by him, including in the event o f non-ranking.
Tender validity period - until 30.06.2020, considered from the deadline for receiving the 

tenders.
The contracting authority may require from the ranked tenderer to extend the validity o f his 

tenders until the conclusion of the contract for the execution of the public procurement.

8. Method and time limit for the submission of tenders.
The tender and the accompanying documents shall be submitted in a common sealed non

transparent package by the tenderer or his authorized representative in person or by courier or postal 
service as registered letter with a form for acknowledgement o f receipt, at the following address: 
Veliko Tamovo Municipality Veliko Tamovo 5000 2 Mayka Bulgaria Square.

The tender of the participant shall be accepted every working day from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. 
in the Centre for Services and Information o f Citizens in the administrative building of Veliko 
Tamovo Municipality, at the following address: Veliko Tamovo 5000, 2 Mayka Bulgaria Square 
until 24.02.2020.

The tender submitted by postal or courier service should be received by the contracting 
authority -  Veliko Tamovo Municipality -  within the time limit for the submission o f the tender, 
specified in call for tenders. Otherwise, it shall not be considered.

The contracting authority does not undertake to assist in the arrival of the tender at the address 
and within the time limit specified by him. The risk o f delay or loss o f the tender shall be taken by the 
tenderer.

A tender submitted after the expiry o f the time limit shall not be accepted by the contracting 
authority.

The contracting authority will not accept for participation in the procedure and will 
immediately return to the tenderer a tender submitted after the expiry of the time limit for receipt of 
tenders, or a tender presented in an unsealed, transparent or tom package; these circumstances shall 
be recorded in the register of tenders received for participation in this public procurement which is 
maintained by the records office o f Veliko Tamovo Municipality, at the following address: Veliko 
Tamovo 5000, 2 Mayka Bulgaria Square.
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Upon acceptance o f the tender, the serial number, the date and time o f receipt shall be noted 
down on the package, and these data shall be recorded in an incoming register, for which the bearer 
shall be issued a document.

Before the expiry date for submission of tenders, the tenderer in the procedure can modify, 
supplement or withdraw his tender.

The tenderer has the right to submit only one tender.
The tenderer in the procedure shall be obliged to notify in the course o f the procedure the 

contracting authority of all occurring circumstances under Art. 54, para 1 of the PPA within 7 (seven) 
days after their occurrence.

IV. Criteria for awarding the procurement:

The public procurements shall be awarded on the basis of the economically most 
advantageous tender.

The assessment and ranking o f the tender shall be carried out according to the criterion 
"Lowest price" pursuant to Art. 70, para 2, item 1 of the PPA.

V. Venue and date for negotiations:
The negotiations will be held in Veliko Tamovo, in the meeting room in the building of 

Veliko Tamovo Municipality, located at 2 Mayka Bulgaria Square on 25.02.2020 at 11:00 a.m.

VI. Other requirements of the contracting authority: 

1. Grounds for termination of the procedure:
1.1. The contracting authority shall terminate the procedure with a reasoned decision when:
1. no tender has been submitted;
2. the tender does not meet the conditions for submission, including the form, manner and 

time limit, or is inappropriate;
3. irregularities have been detected upon its opening and execution, which cannot be removed 

without changing the conditions under which the procedure has been announced;
4. due to failure to fulfil any o f the conditions under Art. 112, para 1 of the PPA, no public 

procurement contract shall be concluded.
5. there is no need to carry out the procedure or to award the contract as a result of a 

substantial change in the circumstances or if  it is impossible to secure financing for the execution of 
the procurement contract for reasons that the contracting authority could not foresee;

6. substantial changes in the conditions o f the announced procurement are needed, which 
would change the circle o f stakeholders.

1.2. The contracting authority may terminate the procedure by reasoned decision in the event 
that the first-ranked tenderer:

a) refuses to conclude a contract;
b) fails to fulfil any of the conditions under Art. 112, para 1 of the PPA, or
c) fails to prove that no grounds exist for removal from the procedure.

2. Designation of contractor and conclusion of contract.
The contracting authority shall not conclude a contract in the event that the first ranked tenderer:

1. refuses to conclude a contract;
2. fails to fulfil any of the conditions under Art. 112, para 1, or
3. fails to prove that no grounds exist for removal from the procedure.
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3. Unsettled issues.
For the issues not settled in this call for tenders, the provisions of the Public Procurement Act, 

the Rules for the Implementation o f the Public Procurement Act and the current Bulgarian legislation 
shall apply.

4. Access and contacts.
The contracting authority shall give full access to the call for tenders and the templates for 

drawing up the tender in the Buyer’s Profile - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/772.

Contact persons and telephones: Nadya Petrova - Head o f Public Procurement Directorate in 
Veliko Tamovo Municipality, telephone: 062 619 228; Yavor Ivanov -  Legal Adviser at Public 
Procurement Directorate in Veliko Tamovo Municipality, telephone: 062 619 231;

Addresses at which further information can be obtained: Veliko Tamovo Municipality, Veliko 
Tamovo, 2 Mayka Bulgaria Square

ANNEXES
1. ESPD -  European Single Procurement Document about the tenderer in accordance with the 

requirements of the law and th€~&onditions o f the contracting authority -  Template No. 1;
3. Technical proposal for the execution o f the procurement -  Template No. 2;
4. Price proposal for the execution c f  the procurement -  Template No. 3;
5. Draft contract -  Template Nv. 4;
6. Technical Specification/ Teifms o ’Reference -  Template No. 5;

CONTRACTING AUTHORITY;
ENG. DANIEL PANOV
MAYOR OF VELIKO T A ^ j ^ 0 fV ? ^ l |^ ^ A L I T Y

Approved by:

Nadya Petrova
Head o f Public ProcuremenfT^irectorate 

Lora Bachvarova /
Chief Expert at Territory Development pepartmehtr77

Prepared by:
Yavor Ivanov
Legal Adviser at Public Procurement Directorate
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I /
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