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УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ОФЕРТАТА.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
І.УВОД
В откритата процедура по предоставяне на концесия за услуга с обект: Язовир „Липена” с
площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255
,
общ..Брусарци, област Монтана, описан в АПОС №21/12.09.2001 г., всяко заинтересувано
лице може да подаде оферта. До участие в процедурата се допускат само кандидати, които
отговарят на изискванията за подбор на кандидатите или участниците.
В откритата процедура по предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или
юридическо лице или обединение от такива лица, за което не е налице обстоятелство по
чл.16, ал.2 - 4 от Закона за концесиите.
С подаването на оферта и заявление за участие от кандидат в процедурата по
предоставяне на концесия се счита, че кандидатът е закупил документация за участие,
запознал се е с указанията и условията за участие в обявената процедура, съгласен е с
поставените условия и ги приема без възражения.
Всеки кандидат има право да представи само една оферта, варианти на офертата не се
допускат. Представянето на втора оферта е основание за отстраняване от участие в
процедурата.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря на предоставения от Концедента в
документацията образец и обхваща няколко задължителни елемента, а именно:
1. Разработки по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на
офертата, посочени в обявлението;
2. Доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират
комплексната оценка на офертата;
3. Доказателства за способността на кандидата да изпълни техническите
спецификации;
4. Други разработки в изпълнение на условията, посочени в документацията за участие;
5. Опис на съдържанието на офертата, включително на приложенията към нея; списък
на документацията подписан от упълномощен представител на кандидата
II. РАЗРАБОТКИ ПО ПРИЛОЖИМИТЕ КРИТЕРИИ, КОИТО ФОРМИРАТ
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, ПОСОЧЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО
Разработките се представят в съответствие с настоящата документация и техническите
спецификации, съобразени с дадените препоръки относно качеството на изпълнение на
услугата, свързана с експлоатацията на обекта на концесия.
Критерият за оценка на офертите :
пригодност за изпълнение на професионална дейност;
Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез:
1. регистрация в професионален и/или търговски регистър съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
Офертата на кандидата трябва да съдържа инвестиционно предложение с инвестиционна
програма за рехабилитация на обекта на концесията, която включва като минимално
съдържание:
1.1 Подробно техническо описание на мероприятия за рехабилитация и експлоатация на
обекта за целия срок на концесията, включващи задължително:
 Поддръжка и ремонт на съоръженията
 Поддръжка на комуникационните и пътни връзки с държавните и общинските
пътиша
 Метериологичен и хидрологичен мониторинг и водобалансови оценки
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 Технически прегледи
 Преглед след извънредни събития
 Технически мониторинг
 Опериране със затворните органи, което да осигури контрол на водното ниво в
язовирното езеро и долния участък след язовира с цел предпазване от заливане
 Поддържане на проводимостта на предпазните решетки на водопровеждащите
съоръжения
 Осигуряване на пропусната способност на речното корито – 500м след основния
изпускател
 Извършване на ремонтни дейности по язовирната стена и съоръженията
1.2. Размер на инвестициите по мероприятия и години на извършване на дейности,
свързани с рехабилитация и експлоатация на обекта на концесията и включващи горните
мероприятия:
ІІI. Разработките на кандидатите по приложимите критерии, които формират
комплексната оценка на офертите, трябва да бъдат съобразени със следните
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Да бъдат изготвени съгласно условията, посочени от Общински съвет – Брусарци в
решението за откриване на процедура по предоставяне на концесия и в обявлението;
2. Да бъдат изготвени съгласно действащата нормативна уредба в Република България.
3. Да бъдат изготвени според препоръките, свързани с опазването на околната среда.
ІV. При изготвянето на разработките по отделните критерии, които формират
комплексната оценка на офертата, кандидатите трябва да се съобразят и със
следните ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
Обща информация
Целта на концесията е чрез провеждане на процедура за предоставяне на концесия, да
бъде привлечен частен партньор, който да осъществява право на експлоатация, по смисъла
на чл.2, ал.3, т.2 във връзка с чл.4 от ЗК, върху обект от обществен интерес, предоставен
от концедента на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да
управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Правният анализ на концесията
установява, че е налице фактическо и правно основание за предоставяне на обекта на
концесия по реда на ЗК. Обектът на концесия е годен за предоставяне на концесия по реда
на ЗК, Общински съвет – Брусарци има качеството на концедент, проведена е съответната
процедура по подготвителните действия и е внесено предложение за предоставяне на
концесия за обект - общинска собственост от компетентен орган, а именно Кмета на
Община Брусарци.
Местоположение и състояние на обекта - с.Василовци, общ.Брусарци
Язовир "Липена" е публична общинска собственост с АПОС №21/12.09.2001 г.,
намиращ се в землището на с. Василовци с площ 13,410 дка.
Язовирът се води потенциално опасен.
Язовирната стена е от земнонасипен тип с височина 8,70 м. и дължина 129 м.
Корона - неизправна (проходима, вълнообразна с коловози).
Въздушен откос - изправен, обрасъл с храстовидна растителност.
Воден откос - изправен с вълнова ерозия на места.
Основен изпускател - наличен, изправен (намира се във водовземна шахта в езерото).
Енергогасител на основния изпускател - наличен, но неизправен.
Преливник - изправен с намалена проводимост.
3/23

Отводящ канал - непочистен и неизправен, с изровен участък от около 5 метра.
Има проводимост на речното корито до 500 м. от язовирната стена.
Мероприятия за рехабилитация и експлоатация на обекта за целия срок на
концесията :

Поддръжка и ремонт на съоръженията

Поддръжка на комуникационните и пътни връзки с държавните и общинските
пътища

Метериологичен и хидрологичен мониторинг и водобалансови оценки

Технически прегледи

Преглед след извънредни събития

Технически мониторинг

Опериране със затворните органи, което да осигури контрол на водното ниво в
язовирното езеро и долния участък след язовира с цел предпазване от заливане

Поддържане на проводимостта на предпазните решетки на водопровеждащите
съоръжения

Осигуряване на пропускателната способност на речното корито – 500м след
основния изпускател

Извършване на ремонтни дейности по язовирната стена и съоръженията

Премахване разстителността по въздушния откос

Възстановяване короната и пълната проводимост на преливника

Възстановяване изровения участък от бързотока

Почистване шахтата на енергоносителя

Почистване дренажната призма от растителност

При осъществяване на услугите, свързани с експлоатацията на обекта на концесията следва
да се вземат предвид следните препоръки, свързани с опазването на околната среда
 При осъществяване на правата по концесията е необходимо да бъде предвидено:
почистване на бързотока, на речното дъно на язовира, както и на речното корито на
разстояние 500 м от петата на сухия откос на стената;
 При необходимост - изграждане на пояс от подходяща дървесна и храстова растителност
по южната брегова ивица за предпазване на язовира от ерозия и отлагане на наноси.
 При евентуална поява на ерозионни процеси при изкопните работи, да се вземат мерки
чрез провеждане на геозащитни мероприятия.
 Да се използва изцяло хумусния слой, като се предвиди временна площадка за неговото
депониране и съхранение.
 Да се щадят дивите животни, като се вземат мерки за ограничаване на шумовото
натоварване.
 При наличие на строителни отпадъци да се сортират и събират в контейнери, след което
се извозват до депо за строителни отпадъци.
 При наличие на отпадъци от черни и цветни метали да се събират разделно по видове и
да бъдат предавани на фирми, притежаващи разрешително за изкупуване на такива
отпадъци.
 Битовите отпадъци да се събират в контейнери или найлонови чували и да се извозват от
фирмите, концесионери по чистотата, за което възложителят е необходимо да сключи
договор с тях.
 При доставката на горива и смазочни материали и възникване на случаен разлив,
разпространението на нефтените продукти да се локализира, след което замърсената почва
трябва да се отстрани и да се третира като опасен отпадък.
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 За намаляване на замърсяването на въздуха с прах по време на строителните и
транспортни дейности се препоръчва, особено при сухо и ветровито време, оросяване на
черните пътища с вода.
 Изработване на
инструкции по безопасност и здраве и да се актуализира
съществуващия “План за безопасност и здраве”, съгласно действащите нормативни
разпоредби.
Максимален срок на концесията – 15 години;
Условия за извършване на концесионно плащане, включително:
а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на
подписване на концесионния договор – 1509,60 лв. /хиляда петстотин и девет лева и
шестдесет стотинки /.
б) размер на минималното годишно концесионно плащане - 1509,60 лв. /хиляда
петстотин и девет лева и шестдесет стотинки /.
V. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ КРИТЕРИИ,
КОИТО ФОРМИРАТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Участниците трябва да подкрепят с доказателства за изпълнение разработките си по
всички приложими критерии, които формират комплексната оценка на офертата, посочени
в обявлението. Тези доказателства се извличат от съдържанието на отделните разработки
и могат да бъдат под формата на декларации, извлечения и други документи.
VІ. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СПОСОБНОСТТА НА КАНДИДАТА ДА ИЗПЪЛНИ
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
За доказване на техническите възможности и квалификацията на кандидатите или
участниците следва да представят следните документи:
Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез:
1. регистрация в професионален и/или търговски регистър съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или
VІІ. ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.
16, АЛ. 2 - 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.16, АЛ.2
И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ:
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване
липсата на обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация;
2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице за
удостоверяване на:
2.1. за участника - юридическо лице: липсата на влязла в сила присъда за (а)
управител или (б) член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е
юридическо лице - за (в) неговия представител в съответния управителен орган, за някое
от следните престъпления: против собствеността; против стопанството;
2.2. против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари
или измама); престъпление по служба и/или за подкуп (корупция); за престъпления,
свързани с участие в престъпна група.
2.3. за участника - физическо лице: липсата на влязла в сила присъда за престъпление
по т. 15.2.1. - 15.2.2. и липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява
търговска дейност.
3.Когато участникът е: обединение - документите по т. 15.1 и 15.2 се представят за
всеки от участниците в обединението; чуждестранно лице и съгласно законодателството
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на държавата, в която е установен, не се издават документи по т. 15.1 и 15.2, или
когато те не включват всички случаи по т. 15.1 и 15.2, Участникът представя клетвена
декларация, ако такава декларация има правна
стойност според законодателството
на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна
стойност, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
4. Декларация от участника ,че той или член на управителния орган не е свързано
лице с концедента, както и с органа,който организира провеждането на процедурата или
със служител на ръководна длъжност в неговото ведомство или организация, че няма
действащ договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
ПРИЛОЖИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПО
ЧЛ. 16, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ:
1. От участие в процедурата се отстранява участник, който:
1.1. е в производство по несъстоятелност; липсата на производство за обявяване в
несъстоятелност се доказва със съдебно удостоверение или съответен на него документ от
съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен;
1.2. има задължения за публични вземания на държавата или община по смисъла на
чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията или задължения за публични вземания към държавата, в която е установен за участник чуждестранно лице; липсата на задължения се доказва с удостоверение по
чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответно - документ по
законодателството на държавата на участника;
1.3.има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е
работодател; липсата се доказва с декларация от участника; е бил концесионер и
концесионният договор е прекратен по негова вина - липсата на това обстоятелство се
доказва с декларация; е виновен за професионални нарушения; липсата на това
обстоятелство се доказва с декларация; не е представил цялата информация изискваща се
от участниците, или представената от него информация е непълна или невярна; наличието
на тези обстоятелства се установява от комисията.
2.Когато участникът е: обединение - документите по т.1.1 - 1.3 се представят за всеки от
участниците в обединението; чуждестранно лице и съгласно законодателството на
държавата, в която е установен, не се издават документи по т. 1.1 - 1.3, или когато те не
включват всички случаи по т.1.1 - 1.3, участникът представя клетвена декларация, ако
такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в
която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, кандидатът или
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
Забележка:
Кандидатите и участниците са длъжни по време на процедурата да уведомяват
комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.16, ал.2 и 3 от Закона
за концесиите и в посочените в обявлението обстоятелства по чл.16, ал.4 от Закона за
концесиите в 7-дневен срок от настъпването им.
VІІІ. КРИТЕРИИ, КОИТО ФОРМИРАТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
ОФЕРТАТА, ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
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НА
ЗА

Съгласно чл. 26 от ЗК комисията ще извърши подбор на участниците, допуснати до
участие в процедурата за предоставяне на концесия , по следните критерии:
- пригодност за изпълнение на професионална дейност;
Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез:
1. регистрация в професионален и/или търговски регистър съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен, и/или
8.1. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:
Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на
концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната
оферта /ИИО/ по формулата:
ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси)] х 100,
Където:
КП-Концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника;
СИ-Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;
Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:
Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %;
Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите - 30%;
Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели
на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се
умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.
Максималният възможен брой точки, който се формира по горната формула, е
100 т.
За класиран на първо място се счита кандидатът, получил от комисията най –
висока комплексна оценка, изразяваща се в най-голям брой точки.

ІХ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА
9.1. (1) Офертата на участниците се състои от три части:
1. заявление за участие;
2. предложение;
3. обвързващо предложение.
(2) Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в документацията
за участие, и се подписва от лицето, което представлява участника.
9.2. (1) Заявлението за участие съдържа:
1. процедурата, за която се подава офертата, и
2. представяне на участника, което включва:
а) информация за неговата правно-организационна форма;
б) името/имената на управителя/членовете на управителния орган на участника, а в
случай че член на управителния орган е юридическо лице - на неговия представител в
съответния управителен орган;
в) име, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да се извършва
уведомяването за решенията по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за концесиите.
(2) Към заявлението за участие се прилагат:
1. в случаите, когато участникът не е посочил Единeн идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър - заверено копие на документ за актуална
регистрация на участника, или
2. копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от физическо лице,
което не е търговец;
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3. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;
4. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 от
Закона за концесиите:
а) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване
липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство за обявяване в несъстоятелност
или на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК;
б) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице участник в процедурата, или на лицата по чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите за:
аа) удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл.
16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, и
бб) удостоверяване липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява
търговска дейност;
в) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за
удостоверяване липсата на задължения за публични вземания по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Закона
за концесиите;
г) декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и
служителите, на които участникът е работодател;
д) декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, т. 4 и 5 от Закона за
концесиите;
5. документите за удостоверяване на съответствието с приложимите критерии за
подбор по чл. 26, ал. 1 от Закона за концесиите, определени с документацията за участие;
6. документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или заверено копие
на документа за внесен депозит;
7. заверено копие на документ, удостоверяващ заплащането на цената на
документацията, когато такава е определена с обявлението;
8. опис на приложенията към заявлението с посочване на броя страници;
9. подходящ носител, съдържащ предложението и приложенията към него в
електронен вид.
(3) В заявление, подадено от обединение, което не е юридическо лице, информацията
по ал. 1, т. 2 се представя за обединението и за всеки от участниците в обединението. В тези
случаи към заявлението се прилагат и:
1. копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението - и нотариално заверено пълномощно,
удостоверяващо представителната власт на това лице;
2. копие на документ за актуална регистрация на всеки от участниците в обединението,
за който не е посочен ЕИК;
3. документите по ал. 2, т. 3 и 4 - за всеки от участниците в обединението.
(4) Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на
държавата, в която е установен, не се издават документи по ал. 2, т. 4, букви "а" и "б" или
когато те не включват всички случаи, участникът представя клетвена декларация, ако такава
декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя
официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
(5) Участниците са длъжни по време на процедурата да уведомяват комисията за
всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите и в
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите в 7-дневен
срок от настъпването им.
9.3. (1) Предложението съдържа:
1. разработки по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на
офертата, посочени в обявлението и в документацията за участие;
2. доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират
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комплексната оценка на офертата;
3. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари;
4. декларация за срок на валидност на офертата;
5. електронен носител, на който са записани предложението и приложенията към него;
6. опис на съдържанието на предложението с посочване на броя страници
(2) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларацията по ал. 1, т. 5 се представя от всеки от участниците в обединението.
9.4. (1) Обвързващото предложение представлява резюме на разработките по
приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата.
(2) Обвързващото предложение се изготвя по образец, който се съдържа в
документацията за участие, и се заверява на всяка страница от лицето, което представлява
участника.
(3) При различия между офертата и обвързващото предложение оценката на офертата
се извършва по данните, посочени в обвързващото предложение.
(4) В плика с обвързващото предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ
обвързващото предложение и приложенията към него, когато има такива, в електронен вид.
9.5. (1) Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик или кутия с надпис "Оферта".
Върху плика/кутията се посочват процедурата, за която се подава офертата, и
наименованието на участника.
(2) В плика/кутията се поставят три самостоятелни непрозрачни плика, върху всеки от
които е посочено наименованието на участника, с надпис, съответно:
1. "Заявление за участие";
2. "Предложение";
3. "Обвързващо предложение".
(3) Когато съдържанието на заявлението или на предложението е с по-голям обем, те
могат да се подадат в един или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече
кутии, приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните пликове/кутии се
надписват "Заявление за участие", съответно "Предложение", като се посочва, че това е
продължение със съответния пореден номер, и се посочват процедурата, за която се подава
офертата, и наименованието на участника.
(4) Офертата се представя на хартиен носител в един екземпляр в съответствие с
указанията, посочени в документацията за участие, като в пликовете/кутиите с оригинала на
заявлението за участие, предложението и обвързващото предложение се поставят и записите
им в електронен вид на подходящ носител.
(5) Съдържанието на офертата е на езика, посочен в обявлението.
(6) Документите, които се прилагат, се представят на езика на тяхното издаване заедно
с официален превод на български език.
(7) Официален е преводът, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
9.6. (1) Офертите се подават на мястото и в срока, определени с обявлението. Когато в
определения краен час на мястото за получаване има едно или повече заинтересувани лица,
длъжностно лице приема офертите на всичките.
(2) Върху пликовете и върху всяка от кутиите се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването им и се завеждат във входящ регистър на комисията по реда на
получаването им. На приносителя се издава удостоверение за завеждането в регистъра.
(3) Длъжностните лица не приемат оферти, подадени на място, ако:
1. са подадени след определения срок, освен в случаите по ал. 1, изречение второ;
2. са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик или кутии.
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ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ С
ОБЕКТ ЯЗ.“ЛИПЕНА”, С.ВАСИЛОВЦИ, ОБЩИНА БРУСАРЦИ,
ОБЛАСТ МОНТАНА
OT:
Име/наименование на участника:..................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ:......................................................................................................................
с адрес/седалище и адрес на управление:......................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

представляван от: ............................................................................................................................
в качеството му на .........................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Лице за контакти: ..........................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: ...............................................................................…………………………….
Банкова сметка:..............................................................................................................................
(обслужваща банка, клон, BIC, IBAN)
Уважаеми членове на комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на
концесия с обект: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана.
С настоящото заявление моля да бъдем допуснати до участие в открита процедура по
предоставяне на концесия за обект яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област
Монтана.
Дата:......................... г.

Заявител:...........................................................................
(трите имена, длъжност)

Подпис и печат: ............................................................
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
I. ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЯЩИ КАНДИДАТА
1. Заверено копие на документ за актуална регистрация или копие на договора за
обединение, когато заявлението се подава от обединение, което не е търговец или копие
на документа за самоличност, когато заявлението се подава от физическо лице (вярното
се подчертава);
II. ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.
16, АЛ. 2 - 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ
1. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, за
удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство за обявяване в
несъстоятелност или на процедура по ликвидация;
2. Съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или
административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице
(кандидат/участник, управител, член на управителния орган или представител в
съответния управителен орган, когато член на управителния орган е юридическо лице) за
удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпления против собствеността,
против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система
(изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция),
както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група, както и че лицето не е
лишено от правото да осъществява търговска дейност;
3. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за
удостоверяване липсата на задължения за публични вземания на държавата или община
по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
4. Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и
служителите, на които кандидатът или участникът е работодател;
5. Декларация, че кандидатът или участникът не е бил концесионер и концесионният
договор е прекратен по негова вина;
4.Декларация, че кандидатът или участникът не е виновен за професионални нарушения,
за които комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия разполага
с писмени доказателства, издадени от компетентен орган.
5.Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари за произхода на средствата за осъществяване на концесията.
6.Декларация от участника ,че той или член на управителния орган не е свързано лице с
концедента, както и с органа, който организира провеждането на процедурата или със
служител на ръководна длъжност в неговото ведомство или организация, че няма
действащ договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

11/23

III. ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ
ПРИЛОЖИМИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

НА

СЪОТВЕТСТВИЕТО

С

А. Документи за удостоверяване на критерия пригодност за изпълнение на
професионална дейност:
1. Заверено копие от регистрация на кандидата или участника в търговски и/или
професионален регистър, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен;

IV. ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
1.Обвързващо предложение;
2. Предложение;


Декларация за срок на валидност на офертата;



Декларация за конфиденциалност на съответната част от документацията за
участие, която е определена за конфиденциална.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за упълномощаване - когато кандидатът или участникът се представлява от
пълномощник;
2. Документ за закупена документация за участие в процедурата по предоставяне на
концесия;
3. Опис на съдържанието на заявлението, включително на приложенията към него.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ: ЯЗ.”ЛИПЕНА”, С.ВАСИЛОВЦИ, ОБЩИНА БРУСАРЦИ,
ОБЛАСТ МОНТАНА

Име/наименование на участника:................................................................................................
............................................................................................................................….........................
ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ:.....................................................................................................................
с адрес/седалище и адрес на управление:....................................................................................
.........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

представляван от: .......................................................................................................................
в качеството му на ......................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Лице за контакти: .......................................................................................................................
Телефон: ........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................…................
E-mail: ...........................................................................................................………….................
Интернет адрес: ...............................................................................…………...............
Банкова сметка:............................................................................................................................
(обслужваща банка, клон, BIC, IBAN)
Уважаеми членове на Комисия за провеждане на процедурата за предоставяне на
Концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: яз.”Липена”,
с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана
С настоящото Ви представяме нашето предложение към оферта за участие в обявена
открита процедура за предоставяне на Концесия за услуга върху обект – публична
общинска собственост: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана
Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас
условия и ги приемаме без възражения.
С настоящото правим следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ за:
1. Рехабилитация и поддръжка на обекта на концесията
а) инвестиционна програма за рехабилитация на обекта .............................../дейности
и суми/............................................................................................................................
2. Управление и експлоатация на обекта на концесията:
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а)
инвестиционна
програма,
свързана с
експлоатацията
на обекта
........................................................../дейности и суми/...............................................................
3. Предлагаме годишно концесионно плащане в размер на ......../цифром и
словом/.................................................. лева

С това предложение се задължаваме, ако то бъде прието, при сключен договор, да
започнем изпълнението на предоставената ни концесия, чието развитие и напредък ще
отчитаме при всяко искане от страна на концедента.
Известно ни е, че в случай, че бъдем определени за Концесионер, при сключването на
концесионния договор, трябва да представим гаранция за изпълнение на инвестиционната
програма в размер на 5% (пет процента) от стойността на договорените инвестиции.

Дата:….........................г.
Гр./с.............................

С УВАЖЕНИЕ: ........................................
(подпис, печат)
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ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ: ЯЗ.”ЛИПЕНА”, С.ВАСИЛОВЦИ, ОБЩИНА БРУСАРЦИ,
ОБЛАСТ МОНТАНА

Име/наименование на участника:................................................................................................
............................................................................................................................….........................
ЕИК/ЕГН/БУЛСТАТ:.....................................................................................................................
с адрес/седалище и адрес на управление:....................................................................................
.........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

представляван от: .......................................................................................................................
в качеството му на ......................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Лице за контакти: .......................................................................................................................
Телефон: ........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................…................
E-mail: ...........................................................................................................………….................
Интернет адрес: ...............................................................................…………...............
Банкова сметка:............................................................................................................................
(обслужваща банка, клон, BIC, IBAN)
Уважаеми членове на Комисия за провеждане на процедурата за предоставяне на
Концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: яз.”Липена”,
с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана
С настоящото Ви представяме нашето обвързващо предложение към оферта за участие в
обявена открита процедура за предоставяне на Концесия за услуга върху обект – публична
общинска собственост: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана
Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас
условия и ги приемаме без възражения.
С настоящото правим следното ОБВЪРЗВАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за:
1. Рехабилитация и поддръжка на обекта на концесията
а) инвестиционна програма за рехабилитация на обекта .............................../сума
цифром и словом/............................................................................................................................
2. Управление и експлоатация на обекта на концесията:
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а)
инвестиционна
програма,
свързана с
експлоатацията
на обекта
................................................./ сума цифром и словом /...............................................................
3. Предлагаме годишно концесионно плащане в размер на ......../цифром и
словом/.................................................. лева

Това предложение е обвързващо за нас и се задължаваме, ако то бъде прието, при сключен
договор, да започнем изпълнението на предоставената ни концесия, чието развитие и
напредък ще отчитаме при всяко искане от страна на концедента.
Известно ни е, че в случай, че бъдем определени за Концесионер, при сключването на
концесионния договор, трябва да представим гаранция за изпълнение на инвестиционната
програма в размер на 5% (пет процента) от стойността на договорените инвестиции.

Дата:….........................г.
Гр./с.............................

С УВАЖЕНИЕ: ........................................
(подпис, печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 1. т. 5 от ППЗК за срока на валидност на офертата
Подписаният:...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на
.......................................................................................................................................................
със
седалище
и
адрес
на
управление:.......................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция:................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

ЕИК:..................................................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: ............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поетите от нас
ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни след датата на
подаване на офертата за участие в процедура по предоставяне на концесия за услуга на
обект: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана.
.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от НК.

Дата:.................................

Декларатор: ........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
с адрес/седалище и адрес на управление:.....................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

ЕИК:
...........................................................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: ...............................................................................…………………………….
III.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

паричните средства, с които ще изпълня поетите ангажименти съгласно представената
оферта и обвързващо предложение в открита процедура по предоставяне на концесия за
услуга с обект: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана
имат следния произход: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата: ...................................

Декларатор: ............................……………….
(име, длъжност, подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16. ал. 4, т. 3 от Закона за концесиите
Долуподписаният:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:............................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция:................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

ЕИК: ...............................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: .............................................................................……………………………...

С настоящата декларация удостоверявам, че отговарям /представляваното от мен
дружество отговаря/ на законовите изисквания за кандидат и участник в открита
процедура по предоставяне на концесия за услуга с обект: яз.”Липена”, с.Василовци,
Община Брусарци, Област Монтана
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Нямам /представляваното от мен дружество/ няма просрочени парични задължения към
работниците и служителите, на които съм/е работодател.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни
обстоятелства.

Дата: ..................................

Декларатор: ............................………………………..
(име, длъжност, подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16. ал. 4, т. 4 от Закона за концесиите
Долуподписаният:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:............................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция:..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

ЕИК: ...............................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: ...............................................................................…………………………….

С настоящата декларация удостоверявам, че отговарям /представляваното от мен
дружество отговаря/ на законовите изисквания за участник в открита процедура по
предоставяне на концесия за услуга с обект: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци,
Област Монтана, като
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм бил /представляваното от мен дружество не е било/ концесионер, на който
концесионният договора е прекратен по негова вина.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни
обстоятелства.

Дата: ...................................

Декларатор: ............................……..............................
(име, длъжност, подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16. ал. 4, т. 5 от Закона за концесиите
Долуподписаният:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на
.......................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:............................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция:...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

БУЛСТАТ: .....................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: .............................................................................……………………………...
С настоящата декларация удостоверявам, че отговарям /представляваното от мен
дружество отговаря/ на законовите изисквания за кандидат и участник в открита
процедура по предоставяне на концесия за услуга с обект: яз.”Липена”, гр. с.Василовци,
Община Брусарци, Област Монтана, и
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Не съм виновен за професионални нарушения;
2. Не съществуват писмени доказателства, издадени от компетентен орган за
удостоверяване на извършени от мен професионални нарушения.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни
обстоятелства.

Дата: .................................

Декларатор: ............................………………………..
(име, длъжност, подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
по чл. 52, ал. 1 от Закона за концесиите
Долуподписаният:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:............................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция:................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

ЕИК: ...............................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: ...............................................................................…………………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представената от нас оферта за участие в открита процедура по предоставяне на концесия
за услуга с обект: яз.”Липена”, с.Василовци, Община Брусарци, Област Монтана,
представлява търговска и/или техническа тайна и следва да се счита за конфиденциална
относно:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни
обстоятелства.

Дата: .................................

Декларатор: ............................................……..
(име, длъжност, подпис и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ЕГН:........................................................, с лична карта № .................................. издадена на
........................................... от...........................................................................................................
в качеството ми на .......................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
с адрес/седалище и адрес на управление:.....................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

Адрес за кореспонденция: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място,пощенски код, район, жилищен комплекс, улица, номер, блок ,вход, етаж, апартамент и др.)

ЕИК:..................................................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................……………..
E-mail: ...........................................................................................................……………………...
Интернет адрес: ...............................................................................…………………………….
С настоящата декларация удостоверявам, че отговарям /представляваното от мен
дружество отговаря/ на законовите изисквания за кандидат и участник в открита
процедура по предоставяне на концесия за услуга с обект: яз.”Липена”, с.Василовци,
Община Брусарци, Област Монтана
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не съм /член на управителния орган не е/ свързано лице с концедента, както и с органа,
който организира провеждането на процедурата или със служител на ръководна длъжност
в неговото ведомство или организация, че няма действащ договор с лице по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата: ...................................

Декларатор: ............................……………….
(име, длъжност, подпис и печат)
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