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На основание Заповед № РО Б16-РД 09-84 /12.04.2016г.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична Община, Район „Оборище“, БУЛСТАТ 0006963270511, представлявана от 
Васил Цолов -  кмет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ” от една страна, 
тел.: 02 / 815 76 47, факс 02 / 944 16 67, E-mail: oborishte@ so-oborishte.com

За контакт:

инж. Мария Александрова -  гл. експерт отдел „ИИИКРКТД“ 
арх. Антоанета Стоева -  гл. експерт отдел „ИИИКРКТД“

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://so-oborishte.com/

И. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА:

Предметът на настоящата процедура, е да се предоставят качествени и ефективни 
услуги в съответствие с националното и европейско законодателство и изискванията на 
Възложителя, за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението 
съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 168 от ЗУТ и съставяне на технически и 
енергиен паспорт или сертификат за проектни енергийни характеристики на обект 
„Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно 
училище „Стоян Заимов“, УПИ IV, кв.535, м. „Центъра -  Зона А-север” бул. 
Дондуков 60, СО-район „Оборище“ -  пристройка и надстройка на корпус 1 -  Етап 
1А“ със следната документация по всички части:

S  Част „Архитектура”;
S  Част „Конструктивна”;
S  Част „ПБЗ - технология на укрепване и разрушаване”;
S  Част „ПБЗ”;
S  Част „ВиК”;
S  Част „ТОВК”;
S  Част „Енергийна ефективност”;
S  Част „Електро”;
^  Част „Асансьорна уредба“
S  Част „Пожароизвестителна инсталация;
^  Доклад „Инженерна геология”;
^  Част „Пожарна и аварийна безопасност”;
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S  Част „Геодезия”;
S  Част „Паркоустройство и благоустройство”;
✓ Част „КИПиА“
✓ Проект „ПУСО“
S  Комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен 

проект
Документацията за гореописаната поръчка е налична в сайта на Район „Оборище“,
раздел „Профил на купувача“ / http://so-oborishte.com/ /

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Лицето осъществяващо строителният надзор е длъжно да отговори на
изискванията:

1.1. Да притежава валиден лиценз, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ (Закон за
устройство на територията) или съгласно разпоредбите на чл. 166, ал. 7 от
ЗУТ във връзка с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от Закон за обществените поръчки;

1.2. Да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.168 от Закон за
устройство на територията и в съответствие с изисквания на чл. 169, ал.1 -  3 
от ЗУТ, чрез специалистите по отделните части; да уведоми длъжностното 
лице за спиране на строежа, ако се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и 
чл. 225, ал. 2;

1.3. Да осъществява контрол по изпълнението на Наредба №:3 от 31.07.2003г. на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и 
протоколите, съставяни по време на строителството;

1.4. Да осъществява контрол на съдържанието на всички декларации за 
експлоатационните характеристики на вложените материали и оборудване;

1.5. Да съставя междинни/ежемесечни доклади относно етапа и качеството, 
обвързани с всички актове и протоколи по време на строителството от 
стартирането и изпълнението на СМР по договора;

1.6. Да представи окончателен доклад с искане за получаване на Разрешение за 
въвеждане в експлоатация на строежа;

1.7. Да състави технически паспорт на строежа, включително енергиен паспорт и 
сертификат за проектни енергийни характеристики;

1.8. Да осъществи контрол и съгласуване на изготвената екзекутивна 
документация;

IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

Стойността на услугата не трябва да надвишава 15 000 лева без вкл. ДДС  

V. СЪДЪРЖ АНИЕ НА ОФЕРТИТЕ:

1. Офертите на участниците трябва да съдържат:
-  Опис на документите, съдържащи се в предложената оферта и подписани от 

участника.
-  Административни сведения -  Образец 1
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-  Копие на валиден лиценз за упражняване на Строителен надзор;
-  Застрахователна полица „Професионална отговорност”, за строежи III -  та 

(трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3. трета категория от ЗУТ (Закон за 
устройство на територията), валидна за целия период на изпълнение на договора 
за обществена поръчка;

-  Ценово предложение;
-  Доказателство за техническите възможности и/или квалификацията на 

участниците, за изпълнени услуги през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на настоящата 
процедура. Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата 
на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за 
услугите;

-  Документи доказващи изпълнение на изискванията по раздел III представени от 
участника, заверени от него копия;

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

VII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

16/05/2016 16:00 часа.

Офертите за участие, включително приложенията и придружаващите документи, 
трябва да бъдат предадени в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: 
участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, 
както и наименование на поръчката. Всички оферти трябва да бъдат подадени в 
деловодството на СО район „Оборище“, бул. „М адрид“ №1 до 16:00 часа на 
16.05.2016г.

Срок на валидност на офертата не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния 
срок за подаване на офертите.

VIII. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Срокът за изпълнение започва да тече от деня, следващ деня на превеждане на аванс от 
възложителя по настоящата процедура и приключва не по-рано от настъпване на 
следните обстоятелства:

-  Изготвяне и одобрение от Възложителя на Окончателния доклад по договора за 
строителство;
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-  Издаване на технически паспорт за строежа;
-  Въвеждането на обекта предмет на строителството в експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Образец 1

с № ’
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