
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: РОБ16-ТД26-835/07.10.2016г.

Възложител: Васил Божидаро Цолов -  кмет на район „Оборище“ - СО 
Поделение (когато е приложимо): район „Оборище“ - СО 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1267 
Адрес: бул. „Мадрид“ №1, гр. София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): арх. А. Стоева, cm. юрисконсулт М.Дончева 
Телефон: 02 815 76 48, 02 815 76 36 
E-mail: oborishte@so-oborishte.com

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: www.so-oborishte.com
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги
Предмет на поръчката: “Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел 
доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки и обследване на енергийна 
ефективност за актуализиране на енергийно обследване, по обособени позиции“:

Кратко описание: Съставянето на Технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 
5 от 28.12.2006г се извършва след обследване на строежите за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ.

Дейностите в обхвата на обекта на обществената поръчка е Консултантска услуга по чл.176а от ЗУТ за 
съставяне технически паспорти на съществуващи строежи и по чл.176в, ал.2, ал.З и ал.4 от ЗУТ за 
обследване на строежите за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на 
чл.169, ал.1-3 от лицата извършили обследването.

Дейностите в обхвата на обекта на обществената поръчка за обследване за енергийна ефективност, 
сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, 
вписани в регистъра по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ и отговарят на изискванията по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ.

Място на извършване: гр. София,

А О  П
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 42 458,33 

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не___________

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: Съставяне на технически паспорт на Д Г №191 „Приказка без край“ (с яслени групи, 
бивше ОДЗ 60-филиал), ул. „Васил Друмев“ № 34, гр. София.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС)'. 5 333,33________________________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция:3

Наименование: Съставяне на технически паспорт на Административна сграда с адрес ул.,,11- 
август“ № 4, гр. София.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 250,00
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 4

Наименование: Съставяне на технически паспорт на Административна сграда с адрес ул. „Париж“ 
No3, гр. София

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 750, 00
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 5

Наименование: Съставяне на технически паспорт на Административна сграда на р-н Оборище - СО 
с адрес бул. „Мадрид“ №1, гр. София

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 16 958,33_________________________________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 6

Наименование: Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни спестявания -  ДГ № 191
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„Приказка без край“ (централа)) ул. „.Мадарски конник“ № 7, гр. София.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС)'. 1 916,67
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 7

Наименование: Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни спестявания -  ДГ № 104 
„Моят свят“ -централа (с яслени групи), ул. „Чумерна“ № 15, гр. София.

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 1 000,00
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 8

Наименование: Обследване за ЕЕ с цел актуализиране на доклад за енергийна ефективност -  164 
ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I” ул. „Султан тепе“ № 1, гр. София.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 750,00
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: В обществената поръчка не може да участва участник, който:

-  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;

-  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 
1, в друга държава членка или трета страна;

-  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 участника, или аналогични задължения, установени с 
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 
по акт, който не е влязъл в сила;

-  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
-  е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; не е предоставил изискваща се 
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор; е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, 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 или участникът е установен

-  е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземане на решения от тези органи.
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Декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от повече от едно лице)
За доказване на горните обстоятелства се попълват Декпарации Образец №  2 (от името на лицата, 
които представляват участника) и Образец №  3.
Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да представи 
доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване
За доказване на тези обстоятелства, участникът представя съответните документи, описани в чл. 58 
от ЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от физически и/или юридически 
лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от 
ЗОП).
В обществената поръчка не може да участва участник, който е регистриран в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим съгласно разпоредбата на чл. 3, т.8 от Закон за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участниците следва да попълнят Образец 
17.
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 65, ал.4 и чл. 66, ал.2 от ЗОП).

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [....... ]

Икономическо и финансово състояние: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следното 
изискване за икономическо и финансово състояние:

1. Да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.
2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят копие от 
застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ.

Технически и професионални способности: Участник в процедурата трябва да отговаря на следните 
изисквания за технически възможности и квалификация:

1. Да има опит в извършването на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ от изготвяне обследвания с 
оценка на техническите характеристики и технически паспорти: за последните 3 години, считано до 
датата, определена като краен срок за представяне на офертите както следва: - Да е изготвил обследвания 
за не по-малко от 2 обекта с оценка на техническите характеристики и технически паспорти.
2. Участниците трябва да притежават:

Валидно Удостоверение съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по чл.166 от 
ЗУТ, като в екипа си следва да включва лицата, посочени в чл.176в, ал.2 от ЗУТ или проектантски 
колектив от различни специалности с пълна проектантска правоспособност включително лицата по 
чл. 176в, ал.З от ЗУТ.

-  Валидно Удостоверение за вписване в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие, съгласно чл.44, ал.1 от ЗЕЕ.

2.1. Задължителен минимален състав на екипа от физически лица, чрез които консултантът упражнява 
дейност обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, по специалности:
-  архитектура - минимум 1 архитект;
-  топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) -  минимум I инженер;
-  специалности, въз основа на които се придобива квалификация електроинженер-1;
-  водоснабдяване и канализация - 1

пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в 
областта на противопожарните строително-технически норми-1;
3. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят следните 
документи:

-  За доказване на опита за извършването на Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ за изготвяне на технически паспорти през последните 3 години, да е
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изпълнил поне две услуги за обследване с оценка на техническите характеристики и технически 
паспорти изпълнени през последните 3 години, считано до датата, определена като краен срок за 
представяне на оферти. За посочените в списъка услуги да се приложат доказателства за извършената 
услуга минимум две референции от Възложителите за добро изпълнение или копия на приемо- 
предавателни протоколи за резултатите от обследването, публични регистри, удостоверения и др. по 
преценка на участниците).

4. За доказване на изпълнението се представя:
-  копие на валидно удостоверение съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по 

чл.166 от ЗУТ, включително списък на лицата посочени в чл.176в, ал. 2 от ЗУТ или съответно; 
списък, съгласно Образец № 9 на целия проектантски колектив от различни специалности с пълна 
проектантска правоспособност, включително лицата по чл.176в, ал.З от ЗУТ с приложени копия на 
дипломи и на документи, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност на проектантския 
колектив

-  да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на 
обществената поръчка (копие от трудова/осигурителна книжка, декларация за съгласие и др.). Когато 
Участникът няма сключен договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от 
съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата 
и изискванията за изпълнение на поръчката-Образец № 9а.

-  Копие на валидно удостоверение за вписване в публичния регистър на АУЕР, съгласно чл.44, ал.1 от 
ЗЕЕ.

-  За доказване на правоспособните лица, участващи в екипа от физически лица, чрез които участникът 
упражнява консултантска дейност по обследване и изготвяне на технически паспорти представя: 
списък, съгласно Образец №9 на правоспособните физически лица, включително лицата по чл.176в, 
ал.2 от ЗУТ чрез които консултантът упражнява дейностите по обследване и изготвяне на технически 
паспорти, съдържащ името и специалността на всеки член от екипа. Прилагат се копия на дипломи за 
професионална квалификация. За всеки член от екипа, който не е включен в основния или разширен 
списък от специалисти, да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за 
изпълнение на обществената поръчка(копие от трудова /осигурителна книжка, декларация за съгласие 
и др.) Когато участникът няма сключен договор с член на екипа, задължително трябва да представи 
подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията 
на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката- Образец № 9а.

-  Прилагат се Удостоверения за технически контрол по част „конструктивна” на лицата, които изготвят 
конструктивно обследване на строежите и удостоверения за пълна проектантска правоспособност на 
лицата от различни специалности за оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, 
ал.1-3 от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [........ ] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.10.2016 Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг 120 дни Час: (чч:мм) [.........]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18.10.2016 Час: (чч:мм) 10:00

Място на отваряне на офертите: бул. „Мадрид“ №1, ет.2, ст.6, заседателна зала

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........ ]

Друга информация (когато е приложимо). Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да 
подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки, 
Правилника за прилагането му (ППЗОП) и приложените указания и образци.
При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя 
условия. Участник направил предложение над максималната стойност, ще бъде отстранен от участие.
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