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ЧАСТ I

ГЛАВА I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

РАЗДЕЛ I 

ОБЩ А ИНФОРМАЦИЯ  

1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на Столична община 

-  район Оборище, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 

условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА:

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал. 2, т.1 от ЗОП, когато планираната за 

провеждане поръчка за строителство е на прогнозна стойност в диапазона от 270 000 лева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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без ДДС до 5 000 000 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 

12 или т. 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на обществена поръчка е 371 574,50 

лв. /триста седемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и четири лева и петдесет 

стотинки/ без ДДС и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на 

„пряко договаряне“, безспорно е налице възможност обществената поръчка да бъде 

възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. По този начин 

се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. 

прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел осигуряване на 

максимална публичност и постигане на най-добрите за Възложителя условия, настоящата 

обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

РАЗДЕЛ II

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. Кратко описание на обществената поръчка:

1. „Обект” на настоящата обществена поръчка е „Строителство“ по смисъла на 

чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. „Предмет” на настоящата обществена поръчка е „Подмяна на електрическа 

инсталация в сградата на I-во ОУ „Пенчо Славейков” по изготвен проект, е адрес 

ул. „Стара планина” №11, район Оборище -  град София”.

3. Обособени позиции:

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции.

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че 

естеството на дейностите не позволяват разделянето на поръчката на обособени позиции. 

Видовете работи, които ще се извършват са взаимно обвързани в своята 

последователност и технология на извършване. При изпълнение на СМР на обекта от 

един Изпълнител, Възложителят ще получи максимално съотношение: качество - цена.

4. Общи изисквания по предмета на поръчката:

Обща информация

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Район „Оборище“ обявява възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал.2, т. 1 от ЗОП чрез публично състезание с предмет: „Подмяна на електрическа 

инсталация в сградата на I-во ОУ „Пенчо Славейков” по изготвен проект, с адрес ул. 

„Стара планина” № 11, район Оборище -  град София”.

Изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР се извършва след подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на 

вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите 

строителни практики в България.

5. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото 

предложение на участника в календарни дни и включва времето от подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка до подписването на Констативен акт за 

приемане на строежа.

Възложителят определя срок за изпълнение на поръчката не повече от 80 (осемдесет) 

и не по-малко от 40 (четиридесет) календарни дни, от датата на сключване на договора 

между възложителя и изпълнителя. При изготвяне на своите предложения участниците 

следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален и минимален срок 

за изпълнение на поръчката.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 

различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния график и/или предложеният срок за изпълнение превишава 

посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката или е по-малък от посочения 

минимален срок за изпълнение на поръчката.

II. Място за изпълнение на поръчката -  I-во ОУ „Пенчо Славейков”, с адрес 

ул. „Стара планина” №11, район Оборище -  град София.

III. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС, като 

прогнозната стойност на настоящата поръчка, е в размер 371 574,50 лв. /триста

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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седемдесет и един хиляди петстотин седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ без 

ДДС.

Цената, предложена от участника, следва да включва всички дейности във връзка 

с изпълнението на поръчката. Посочената в офертата цена не може да бъде променяна за 

срока на договора, освен при условията и по реда, определени в договора и в 

съответствие с чл. 116 от ЗОП.

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Оферти, съдържащи 

предлагана цена, която е по-голяма от посочената по-горе максимална прогнозна 

стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

IV. Финансиране и начин на плащане

Средствата са финансирани от бюджета на район „Оборище“ -  Столична община.

Плащанията ще се извършват под формата на авансово и окончателно плащане 

по следната схема:

1. Авансово плащане в размер на 40 % (четиредесет на сто) от стойността на 

договора, платимо в срок от 10 дни от подписване на договора и след предоставяне на 

фактура в оригинал.

2. Окончателно плащане в размер до 60 % (шейсет на сто) от стойността на договора, 

платимо в срок от 10 дни след приключването и приемането на работата, удостоверено с 

протокол за действително извършената работа, след приспадането на аванса и 

издаването на фактура от изпълнителя.

Възложителят заплаща цената в български лева, по банков път, по банкова сметка 

на изпълнителя.

РАЗДЕЛ III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания към участниците

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в което е 

установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на 

възложителя в указанията за участие.

1.2. Не се допуска представянето на варианти на оферта.

1.3. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може 

да участва само в едно обединение.

1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен 

да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и 

подизпълнители.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно 

оферта.

1.6. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

2. Изисквания към участници - обединения.

2.1. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор 

за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на 

обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително 

да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват 

партньорите в него. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

2.2. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и 

поотделно, за изпълнението на договора;

2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, 

между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от 

участниците в обединението/консорциума;

2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят лице или 

лица, което да представлява обединението за целите на поръчката.

2.6. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за 

подаване на офертата.

2.7. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за 

създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след 

като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено.

2.8.При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 

от ППЗОП.

3. Условия за допустимост на участниците

3.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, който:

3.1.1. 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;

3.1.2. 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;

3.1.3. 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 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;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ"

8



1505 София, бул. М адрид 1, тел. 0 2 / 8 1 5  76 39, факс 02 / 944 16 67

3.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

3.1.5. 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;

3.1.6. 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 е установен;

3.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

3.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е 

в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице -  се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен;

Основанията по т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

В случай, че по отношение на участник в процедурата е налице основание по т. 3, 

възложителят няма да отстрани този участник, при условие, че размера на неплатените 

му дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата 

на годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай 

участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния му 

оборот за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, 

в които се съдържа тази информация.

Участникът, за когото са налице някои от посочените в т. 3.1.1 -  3.1.8 

обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП, тези мерки са описват в ЕЕДОП.
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3.2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка участници:

3.2.1. За участниците, подизпълнителите и третите лица в процедурата не трябва 

да са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици се декларира от участниците в Част III: Основания за 

изключване, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени 

в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 

членка”.

Забележка: т. 3.2.1. не се прилага, когато:

1. акциите на друж еството, в което пряко или косвено участва друж ество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар или многостранна система за търговия в държ ава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държ ава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията 

за финансов надзор, и за друж еството се прилагат изискванията на правото на 

Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 

чиито ценни книж а са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна  

система за търговия, или еквивалентни меж дународни стандарти и действителните 

собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от ЗИФОДРЮ ПДРСЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е
10
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българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮ ПДРСЛТДС или се търгува на регулиран 

пазар ш и  многостранна система за търговия в държ ава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държ ава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство;

4. дружеството, в което пряко ш и  косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е предст авт о информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения;

5. друж еството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 

Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 

пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮ ПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение 

на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни 

и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране”) (OB, L 

344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, 

са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮ ПДРСЛТДС - за дейностите, за които се 

прш ага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

меж дународно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения 

по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска 

организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮ ПДРСЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на
11
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държава, с която Република България има сключено меж дународно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици - физически лица , са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

3.2.2. свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура.

"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.

"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.

Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по т .3 .1.1, 3.1.2 и 3.1.7 са:

1. лицата, които представляват участника или кандидата;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи.
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Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

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. 1 и 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 във връзка с чл. 244, ал. 1 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. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени.

10. Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата си попълнен и подписан 

от третото лице ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения.

Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, той посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
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съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и да декларират, че за тях не 

са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да 

представи в офертата си попълнен и подписан от подизпълнителя ЕЕДОП, в който 

подизпълнителя посочва поетите от него задължения и дела от поръчката, който ще 

изпълни.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него 

участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочва 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато участникът 

подава в офертата си повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 

подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява участника.

Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 

ЗОП и/или чл.55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки 

за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като 

доказателства за надеждността участникът представя следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП -  документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения;
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2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП -  документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

3. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 -  удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена 

поръчка. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

2. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата.

4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, и/или за него е налице основание за отстраняване от процедурата.

5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата;
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- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

7. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват, че подизпълнителят отговаря на 

поставените критерии за подбор и по отношение на него не са налице основания за 

отстраняване от участие в процедурата.

8. Изпълнителите нямат право да:

8.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство 

по чл. 54, ал. 1 и/или чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП. Подизпълнителите представят ЕЕДОП.

8.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 

предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

9. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на 

забраната за превъзлагане сключването на договори за услуги, които не са част от 

договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

10. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне основание за отстраняване от процедурата или се установи, 

че подизпълнителят не отговоря на поставен критерий за подбор в 14-дневен срок от 

узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при 

спазване на условията и изискванията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП, и представя на 

възложителя доказателства за спазване на изискванията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП в 14- 

дневен срок от сключване на договора за подизпълнение.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

ОБЩ И УСЛОВИЯ

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
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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.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 

на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, 

които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.

1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖ НЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1.1. Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на 

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено валидно 

удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнение на строително-монтажни 

работи (СМР) както следва:

• Строежи от Трета група -  трета категория

а за участник чуждестранно лице -  в аналогичен регистър съгласно законодателството 

на държавата членка, в която са установени.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, 

информация относно вписването на участника в съответния професионален или 

търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали 

съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на 

заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен 

документ.
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3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ:

Минимални финансови изисквания към участниците: оборот от последните 3 

(три) финансови години от строителство „сходно“ с предмета на поръчката, не по-малко 

от 740 000 (седемстотин и четиридесет хиляди) лева.

За доказване на тези обстоятелства да се представят заверени копия на годишните 

финансови отчети на участника за последните 3 (три) финансови години.

Участникът трябва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на 

договора, валидна Застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл. 

171, ал. 1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриващ минимална застрахователна 

сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане 

в строителството за категорията строителство, съобразно строежа -  предмет на 

обществената поръчка - трета категория. За участник, установен/регистриран извън 

Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде 

съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване 

на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на 

валидност и от кого е издадена.

Доказване на посоченото изискване

Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП -  

доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството” 

с изискуемото покритие -  копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че 

същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база 

данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 

поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят 

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

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ  

СПОСОБНОСТИ:

4.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, 

идентичен или сходен с тези на поръчката.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни е тези на поръчката" следва да 

се разбира: СМР по преустройство и/или реконструкция, и/или основен ремонт на 

обществени сгради с РЗП (разгъната застроена площ): минимум 5 000 м2, включващи при 

изпълнението си задължително изграждане и/или реконструкция на силова и 

осветителна ел. инсталация.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на 

информация за строителството идентично или сходно с предмета и обема на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на 

строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания.

4.2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

- Ръководител на екип, който да отговаря на следните минимални изисквания 

на Възложителя:

Висше образование с професионална квалификация „строителен 

инженер“ или „електроинженер“, или еквивалентна.

Три години опит в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност.

Технически ръководител:

Технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал.4 от ЗУТ или за
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чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени.

Три години професионален опит като технически ръководител. 

Специалист електроинженер:

• Висше образование с професионална квалификация „електроинженер“ 

или еквивалентна.

• Професионален опит - най-малко 2 (две) години опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност;

- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, който да 

отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

- техник/ инженер в областта на строителството;

- да притежава валидно удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност 

или еквивалент.

екип, състоящ се от не по-малко от 5 /пет/ технически лица, притежаващи 

валидни удостоверения за работа по електрически инсталации с напрежение до 1000 V.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с 

представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена 

професионалната компетентност на лицата.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят 

от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата -  

в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4.3. Участникът трябва да прилага:

а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват строителство),

б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват строителство).

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия 

на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
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Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, 

когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Забележка: Възложителят може да изисква от участниците 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. 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, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

* Участник мож е да се позове на капацитета на трети лиг/а само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет.

** Участник, който се позовава на капацитета на трети лица трябва да представи в 

офертата си попълнен ЕЕДОП от всяко лице, с който да докаже, че ще разполага с 

неговите ресурси. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях 

да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
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РАЗДЕЛ IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖ АНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩ И ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата 

се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по 

реда, описан в настоящите указания.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.

Офертите се подават на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление 

на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и 

представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят 

чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху 

копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с 

оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в 

приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, 

са задължителни за участниците. Ако за участник се установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията с изискванията към личното му състояние или 

критериите за подбор, посочени в настоящите указания, ще бъде отстранен от участие в
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процедурата по възлагане на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 

54, ал. 7 -  10 от ППЗОП.

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на офертите

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: район Оборище -  

Столична община - гр. София, бул. „Мадрид" № 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00

ч., най-късно до крайния срок за подаване на оферти, посочени в обявлението за 

обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 

срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока определен от него.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и 

с надпис:

До: район Оборище -  Столична община 

гр. София, бул. „Мадрид" № 1

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 

„Подмяна на електрическа инсталация в сградата на I-во О У „Пенчо Славейков” 

по изготвен проект, с адрес ул. „Стара планина” №11, район Оборище -  град

София”

Наименование на участника:.......................................................................................

Участниците в обединението (когато е приложимо).............................................

Адрес за кореспонденция:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Телефон факс или електронен адрес:......................................................................

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.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 

отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като 

върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер

........................за участие в публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Подмяна на

електрическа инсталация в сградата на I-во ОУ „Пенчо Славейков” по изготвен 

проект, с адрес ул. „Стара планина” №11, район Оборище -  град София”.

2.3. Приемане на оферти/връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в 

незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, се връщат на подателя незабавно. Тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф. Не се приемат 

заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 

към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или 

оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Получените оферти се съхраняват в деловодството на възложителя 

до деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.

2.4. Срок на валидност на офертите

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца считано от крайната дата за 

подаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от 

класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 

сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при 

следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата 

си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като 

несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖ АНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията 

образци.

Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка и се състои от две части:

1. документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и опис на представените 

документи

2. отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 

който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

При несъответствие на предложените стойности с цифри и думи, за вярно ще се 

счита записаното с думи. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в 

офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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В плика се поставят следните документи, съдържащи доказателства за 

съответствието на участника с изискванията на чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и с 

изискванията на Възложителя:

1. Опис на представените документи -  представя се от участниците в свободна 

форма. Подреждането на документите в офертата да следва последователността на 

изброяването им в списъка.

2. 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 от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката;

В случай, че 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 един ЕЕДОП, съдържащ  

информацията по чл. 67, ал. 1 ЗОП.

В случай, че участникът е обединение. Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) се представя за всеки един от участниците в състава на 

обединението.

В случаите по чл. 41, ал. 1 ППЗОП когато се подава повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект.

Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен 

пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно 

ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до 

документа.

Важно! При попълване на Раздел Г, част III, участникът следва да има предвид че се 

прилагат специфични национални основания за изключване, описани по-долу и 

участникът следва да декларира обстоятелствата свързани с неговия статут по повод и
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при приложимостта на тези основания, предвидени в Българското законодателство. От 

участие в настоящата процедура се отстранява участникът за който са налице 

специфичните национални основания за изключване.

Специфични национални основания за изключване са следните:

A. Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени 

поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 

5 ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.

Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, 

съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП .

B. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици от участник/подизпълнителне, като:

- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим,

В случай че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът 

следва да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, както и да посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда 

на чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици при попълването на Раздел Г, част III. 

Участниците са длъжни да попълнят част IV -  раздел А - само по отношение на 

изискуемите от Възложителя данни по повод годността за осъществяване на дейността, 

Раздел Б - само по отношение на изискуемите от Възложителя данни във връзка с

27



1505 София, бул. М адрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

критериите за подбор за икономическо и финансово състояние по настоящата 

документация, раздел В - само по отношение на изискуемите от Възложителя данни във 

връзка с критериите за подбор за технически и професионални способности по 

настоящата документация и раздел Г -  само по отношение на изискуемите от 

Възложителя данни във връзка с притежавани сертификати за качество по настоящата 

документация,

Участниците са длъжни да подпишат документа, като съобразят декларациите 

инкорпорирани в него, както и че при предоставяне на неверни данни носят наказателна 

отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.

3. Техническо предложение.

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

законен представител на участника. Пълномощното се представя в оригинал или 

нотариално заверено копие, когато офертата или някой документ от нея не е подписан 

от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от 

изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в 

процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от 

пълномощник;

3.2. Предложение за изпълнение на поръчката -  по образец.

В техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички 

изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец и ако е приложимо декларация 

за конфиденциалност;

3.3. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договор -  по 

образец;

3.4. Декларация за срок на валидност на офертата -  по образец;

3.5. 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- по образец;
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4. Плик „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение 

на участника. Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложен 

образец и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.

Цените се посочват в български лева, с точност до втория знак след десетичната 

запетая и трябва да включват всички разходи на изпълнителя, необходими за изпълнение 

предмета на поръчката.

Ценовото предложение на участника не може да надвишава максималната 

прогнозна стойност на поръчката.

РАЗДЕЛ V 

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет 

на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума внесена по посочена сметка;

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя 

със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи 

гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да 

отговаря на следните изисквания:

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% (пет 

процента) от стойността на договора без ДДС;

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на БНР;

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора;

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ"

29



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. М адрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице -  гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на 

обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележ ка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и зат ат ят  таксите 
по откриване и обслуж ване на гаранциите така, че размерът на получената от 
възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора 
размер.

Предоставяне на достъп до документацията за участие

Предоставя се пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 

процедурата на следния интернет адрес на район Оборище -  Столична община: 

http://so-oborishte.com/

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и 

уведомления в район Оборище -  Столична община, всеки работен ден; по пощата, по

РАЗДЕЛ VI
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РАЗДЕЛ VII
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факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. 

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се връчват 

съгласно чл. 43 от ЗОП.

1. Общи указания - разяснения

1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията за 

обществената поръчка до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 3-дневен 

срок от получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило 

запитването.

2. Разходи по подготовка на офертата

Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

3. Обмяна на информация

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и:

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие.

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение 

към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по 

реда, определени с документацията.

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко 

свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок 

от издаването им.

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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1. на адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка;

2. по факс.

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата 

на получаване на решението.

3.6. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени 

в т. 3.4, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението 

се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

РАЗДЕЛ VIII 

РАЗГЛЕЖ ДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Провеждане на процедурата

1.1.Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се 

извършва по реда на чл. 5 3 - 6 1  от ППЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 

мястото, датата и часа посочени в обявлението. На отварянето могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или 

мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача 

най-малко 48 часа преди новоопределения час.

1.2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача 

датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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2. Оценка

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 

допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

3. Класиране на офертите на участниците

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата 

с най-висока комплексна оценка.

РАЗДЕЛ IX

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШ ЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮ ЧВАНЕ НА

ДОГОВОР

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШ ЕНИЕТО НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка 
на офертите по посочения в Раздел VIII критерий като в срок от 10 дни, след 
утвърждаване на протокола от работата на комисията, издава мотивирано решение, с 
което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
заедно с протокола на комисията и в същия ден изпраща решението на участниците.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с
мотивирано решение, когато:
а/ не е подадена нито една оферта за участие;

б/ всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 

в/ първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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г/ са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

д/ поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка;

е/ всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

ж/ 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;

з/ са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само една подходяща оферта;

3. 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.

3. Възложителят, в един и същи ден, изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до всички 

участници в процедурата и го публикува го на профила на купувача.

4. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 

двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, 

включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически 

или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг 

документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се 

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на 

самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за 

възлагане на обществена поръчка.
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Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 197 и сл. от ЗОП.

В. СКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участника в 

процедурата, определен за изпълнител, при условие че при подписване на договора 

определеният изпълнител:

а), изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

б). представи определената гаранция за изпълнение на договора.

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 

изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването 

на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. След 

влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина 

за сключване на договора.

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията 

проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

е определен за изпълнител.

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане 

на обществена поръчка.

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 

предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър 

или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, 

документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

5.2.Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 

предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 

от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на
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възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен 

за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и на 

посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

5.3.Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен.

5.4. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган 

в държавата, в която той е установен.

5.5. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в 

обявлението за обществена поръчка и Раздел V от настоящата документация.

5.6. Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител 

е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че 

обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

5.7. Документи доказващи съответствието с критериите за подбор.

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за 

изпълнител, когато не представи някой от документите по т. 5.

7.Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 

прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ 

се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни 

причини, за което възложителят е уведомен своевременно.
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РАЗДЕЛ X 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за 

участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки.

3. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на 

поръчката, както следва:

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Интернет адрес: http://www.nap.bg/

3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 

до 17 ч.;

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
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Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443

4. Подлежащи на обжалване актове

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност 

пред Комисията за защита на конкуренцията.

5. Подаване на жалба

5.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 

му за съответното решение, а ако не е уведомено -  от датата на узнаването или от датата, 

на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

5.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва.

6. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

6.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието.

6.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

6.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

38

http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg


1505 София, бул. М адрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

7. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок.

РАЗДЕЛ XI 

М ЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената, срока на изпълнение и 

организацията за изпълнение на поръчката.

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни 

показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и 

успешно изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 

показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по 

формулата:

КО = П 1 х 10 % + П2 х 50 % + ПЗ X 40%

Максимално възможна оценка -  100 точки, тегловен коефициент 100%.

1. Критерий за оценка на офертата -  икономически най-изгодна оферта.

2. Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

ПЗ - Организация за изпълнение на поръчката.

3. Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът 

може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
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Показател -  П Максимално Относителна
възможен бр. точки тежест в КО

Срок за изпълнение -  П1 100 10%
Ценово предложение -  П2 100 50%
Организация за изпълнение на поръчката -  ПЗ 100 40%

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е:
КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + ПЗ х 40%

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за 
КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.

3.1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” -  П1:

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в 

календарни дни.

Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се 

изчисляват по формулата:

П1 = (Cmin / Ci) х 100 =  (брой точки),

Където:

Ci е предложеният срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на 

съответния участник;

Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за 

изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖ КА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за 

изпълнение на поръчката да не е повече от 80 (осемдесет) календарни дни и не по- 

малко 40 (четиридесет) календарни дни.

Предложения за над 80 (осемдесет) и под 40 (четиридесет) календарни дни няма 

да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Показател „Срок за изпълнение" е показател, отразяващ тежестта на предложения 

от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни при линеен график, 

напълно съобразен с предложената организация на изпълнението на СМР.
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Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в 

календарни дни. Предложенията по този показател следва да бъдат представени от 

участниците в офертите им като цяло число.

Не се допуска разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния 

календарен план и посочения в предложението за изпълнение на поръчката срок за 

изпълнение на поръчката. Участник, чието предложение за срока на изпълнение в 

Предложението за изпълнение не съответства на този посочен в линейния график, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до следващия етап на 

оценка на предложението.

3.2. ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ” -  П2:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по 

показателя -  100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на 

офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = ( Ц т т  / U,i) х 100 =  (брой точки),

където

Hi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник.

Ц т ш  е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската 

предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.

3.3. ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
-ПЗ

Организация за изпълнение на поръчката -  в Предложението за изпълнение 

участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството, съгласно 

Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.

Максимален брой точки по показателя -  100 точки.

Показателят се изчислява по следния начин:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Организация за изпълнение на поръчката
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително -  монтажните 
работи (СМР), която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани 
в количествената сметка, част от техническата спецификация, включително на 
доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е 
съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира 
качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 
пожаробезопасност на строителната площадка.
Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно 
-  технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол 
качество на изпълнение) и на специализирания/ните изпълнителски състав/и 
(специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините за 
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
изпълнение на възложеното строителство, съобразено с линейния график 
(календарен план).

1 т.

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително -  монтажните 
работи (СМР), която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани 
в количествената сметка, част от техническата спецификация, включително на 
доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е 
съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира 
качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 
пожаробезопасност на строителната площадка.
Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно 
-  технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол 
качество на изпълнение) и на специализирания/ните и изпълнителски състав/и 
(специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините за 
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
изпълнение на възложеното строителство.
Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина 
на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и 
изпълнителски състав на ниво отделна задача2.

50

1 „Аргументиран“ -  означава обяснение за приложимостта на предложените от участника 
последователност на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите между 
отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав за повишаване качеството на 
изпълнение на възложеното строителство.

2. „Задача “ - за целите на настоящата методика се разбира предвидени за изпълнение СМР 
от количествената сметка, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 
дефинирани начало и край.
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Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, 
оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и 
качество на изпълнение.
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително -  монтажните 
работи (СМР), която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани 
в количествената сметка, част от техническата спецификация, включително на 
доставките и складирането на материали и строителни продукти, като същата е 
съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира 
качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и 
пожаробезопасност на строителната площадка.
Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно
-  технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол 
качество на изпълнение) и на специализирания/ните изпълнителски състав/и 
(специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините за 
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 
изпълнение на възложеното строителство.

Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина 
на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния 
и изпълнителски състав на ниво отделна задача2.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, 
оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и 
качество на изпълнение.
Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения 
в планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки3 за 
предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се 
проявяват, а именно:

1. Времеви:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР;
- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно 
приключване и изпълнение на договора.
2. Организационни -  обезпечаване на координация и комуникацията между 

заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, 
предмет на настоящата обществена поръчка.

100

В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на 

аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.

3 „ Ефективни jмерки “ -  за целите на настоящата методика се разбират такъв тип 
мерки, чрез които участникът ще минимизира или отстрани възникналите през време 
на строителството затруднения.
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В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 

(включително), вторият знак остава непроменен. В случай, че цифрата след втория знак 

след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната 

запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

Например:

1,111 -  ще бъде закръглено на 1,11;

1,115 -  ще бъде закръглено на 1,12.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще 

приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1. При изпълнение на СМР и проектните работи следва да се спазват следните 

технически спецификации:

1.1. Изискванията на действащото законодателство.

1.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по част 

„Електро“ на обекта, Количествените сметки към настоящата документация с предмет: 

„Подмяна на електрическа инсталация в сградата на 1-во ОУ „Пенчо Славейков“ 

по изготвен проект“ с адрес ул. "Стара планина“ № 11, район "Оборище" -  гр. 

София“.

2.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) 

2.1 ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩ И ЛИНИИ

Захранването на обекта с ел. енергия е съществуващо от ТП, намиращ се в близост 

с кабел САВТ Зх150+70мм2.

В проекта в ГРТ се предвиждат 4 бр. търговски електромера за отчитане на 

изразходваната ел. енергия съответно за:

-1-во ОУ „Пенчо Славейков“;

- Столова;
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- Бюфет;

- Приемна МВР;

ГРТ е едносекционно, стоящо, с вход отдолу и изводи отгоре. Категорията на 

захранването съгласно Наредба №3 УЕУЕЛ -  Ш-та.

Захранването на етажните разпределителни табла (РТ), табла на абонатните 

станции, табло Столова (РТ15), табло бюфет (РТ5), табло охрана (РТохр.) и табло 

приемна МВР (РТмвр) трябва да се осъществи по радиална схема от ГРТ. Захранващите 

кабели до посочените табла трябва да са тип СВТ положени хоризонтално по кабелни 

скари в коридорите на сградата и вертикално в PVC тръби под мазилка, както е показано 

на чертежите в проекта.

Предвидените захранващи кабели трябва да са три и пет проводник с РЕ 

проводник съответно при монофазно и трифазно захранване. След определянето на РЕ 

проводника в заземителната клема на ГРТ трябва да не се допуска повторно му 

обединяване с нулевия N проводник. Предвидените метални скари трябва да са метални 

перфорирани с капаци. Кабелните скари трябва да се монтират на височина 20 см под 

гредите в коридорите на сградата на посочените в чертежите от проекта места.

Всички разпределителни табла в сградата трябва да са метални, 

праховобоядисани, със степен на защита IP31, със секретни ключалки, както е показано 

в чертежите.

При изпълнение на електрическите инсталации трябва да се измери преходното 

съпротивление на заземителя на ГРТ и при необходимост да се набият допълнителни 

колове за постигане на преходно съпротивление, не по-малко от 10 ома.

2.2. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Вътрешната осветителна инсталация трябва да се изпълни по схема TN-S като 

третия/петия (РЕ) проводник на захранваните кабели съответното монофазно/трифазно 

захранване на консуматорите трябва да се присъедини към заземителната клема в 

таблото. Осветителната инсталация трябва да се изпълни с луминисцентни осветителни 

тела за открит монтаж и степен на защита мин. IP65. В спортния салон и учителската 

стая трябва да се използват газоразрядни източници на светлина високо налягане.

Постигнатите осветености трябва да се изпълнят съгласно посочените в проекта 

чертежи и светлотехнически изчисления.
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Инсталацията трябва да се изпълни с кабели СВТ, положени по кабелни скари в 

коридорите на сградата от етажните разпределителни табла (РТ) до помещенията. В 

помещенията инсталацията трябва да се изпълни с проводници ПВВМ, положени скрито 

под мазилката. Връзките между СВТ и ПВВМ трябва да се извършат в разклонителни 

кутии за открит монтаж, монтирани на стената откъм коридора в мястото на отклонение 

към помещението. Управлението на осветителните тела трябва да се изпълни с ключове 

на място, както е показано на чертежите от проекта. Ключовете трябва да се монтират на 

височина 1,45м от котата на готов под.

Съществуващото евакуационно осветление трябва да се свърже в предвидените 

резервни полета на етажните разпределителни табла.

2.3. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Силовата инсталация трябва да се изпълни по схема TN-S като третия/петия (РЕ) 

проводник на захранващите кабели съответно при монофазно/трифазно захранване на 

консуматорите да се присъедини към заземителната клема в таблото.

Инсталацията трябва да се изпълни с кабели СВТ, положени по кабелни скари в 

коридорите на сградата от етажните разпределителни табла (РТ) до помещенията. В 

помещенията инсталацията трябва да се изпълни с проводници ПВВМ, положени скрито 

под мазилката. Връзките между СВТ и ПВВМ трябва да се извършат в разпределителни 

кутии за открит монтаж монтирани на стените от към коридора в мястото на отклонение 

към помещението. Всички токови кръгове, захранващи контактни излази за общи нужди, 

трябва да се изпълнят с кабел СВТ Зх4мм2 от етажните разпределителни табла до 

помещенията положени по показаните на чертежите от проекта кабелни скари. От 

разпределителни кутии пред помещенията до разпределителни кутии за контактните 

излази инсталацията трябва да се изпълни с мостов проводник ПВВМ Зх4мм2 скрито под 

мазилката и от разпределителните кутии за контактни излази до контактните излази 

инсталацията трябва да се изпълни с мостов проводник ПВВМ Зх2,5мм2 скрито под 

мазилката, както е показано на чертежите от проекта.

В помещения компютърни зали, работилници, кухня, подготовка и складове към 

столовата, инсталацията трябва да се изпълни открито с кабели СВТ, положени в PVC 

канали, както е показано на чертежите от проекта.

Всички контакти трябва да се предвидят с детска защита (защитно перде).
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Всички предвидени силови излази трябва да се изпълнят на извод на твърда 

връзка. Свързването на ел. съоръженията към твърдите връзки, трябва да се осъществи с 

проводник ШВПС.

На всички токови кръгове захранващи контактни излази трябва да се предвиди 
дефектнотокова защита ЗОмА.

2.4. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ Наименование Ед.м. К-во

ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩ И ЛИНИИ, КАБЕЛНИ СКАРИ
1 Доставка и монтаж на ГРТ по схема. бр 1

2 Доставка и монтаж на РТ1 по схема. бр 1

3 Доставка и монтаж на РТ2 по схема. бр 1

4 Доставка и монтаж на РТЗ по схема. бр 1

5 Доставка и монтаж на РТЗ 1 по схема. бр 1

6 Доставка и монтаж на РТ4 по схема. бр 1

7 Доставка и монтаж на РТ5 по схема. бр 1

8 Доставка и монтаж на РТ6 по схема. бр 1

9 Доставка и монтаж на Т27(за вграждане) по схема. бр 1

10 Доставка и монтаж на Т28(за вграждане) по схема. бр 1

11 Доставка и монтаж на РТ7 по схема. бр 1
12 Доставка и монтаж на РТ71 по схема. бр 1
13 Доставка и монтаж на РТ8 по схема. бр 1
14 Доставка и монтаж на РТ10 по схема. бр 1
15 Доставка и монтаж на РТ 11 по схема. бр 1
16 Доставка и монтаж на Р Т 111 по схема. бр 1
17 Доставка и монтаж на РТ12 по схема. бр 1
18 Доставка и монтаж на РТ121 по схема. бр 1
19 Доставка и монтаж на РТ13 по схема. бр 1
20 Доставка и монтаж на Т52(за вграждане) по схема. бр 1
21 Доставка и монтаж на РТ14 по схема. бр 1
22 /Доставка и монтаж на РТ15 по схема. бр 1
23 Доставка и монтаж на РТ16 по схема. бр 1
24 Доставка и монтаж на Тохр (за вграждане) по схема бр 1
25 Доставка и полагане на СВТ 3 х 4мм2 м 40
26 Доставка и полагане на СВТ 3 x 6  мм2 м 55
27 Доставка и полагане на СВТ 3 x 1 0  мм2 м 110
28 Доставка и полагане на СВТ 5 x 4  мм2 м 90
29 Доставка и полагане на СВТ 5 x 6  мм2 м 590
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Доставка и полагане на СВТ 5 x 1 0  мм2

67

м 140

31 Доставка и полагане на СВТ 5 x 1 6  мм2 м 350

32 Доставка и полагане на СВТ 5 x 3 5  мм2 м 25

33 Доставка и полагане на PVC тр. Ф 23 мм под мазилка с рязане 
канал

м 10

34 Доставка и полагане на PVC тр. Ф 32 мм под мазилка с рязане 
канал

м 55

35 Доставка и полагане на PVC тр. Ф 40 мм под мазилка с рязане 
канал

м 40

36 Доставка и монтаж на мет. перфорирана кабелна скара с капак 
200/50мм

м 450

37 Доставка и монтаж на мет. перфорирана кабелна скара с капак 
300/50мм

м 190

ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ
38 Доставка и монтаж на осв. тяло ТМО - 114/Р l x l 4 W  Т5 с ЕПРА 

призматичен дифузер комплект с ЛЛ 14W/840
бр 29

39 Доставка и монтаж на осв. тяло ТМО - 128/Р 1x28W с ЕПРА 
призматичен дифузер комплект с ЛЛ 28W/840

бр 96

40 Доставка и монтаж на осв. тяло ТМО - 149/Р 1x49W с ЕПРА 
призматичен дифузер комплект с ЛЛ 49W/840

бр 179

41 Доставка и монтаж на осв. тяло ТМО - 228/Р 2x28W с ЕПРА 
призматичен дифузер комплект с ЛЛ 28W/840

бр 157

42 Доставка и монтаж на осв. тяло ТМО - 249/Р 2x49W с ЕПРА 
призматичен дифузер комплект с ЛЛ 49W/840

бр 334

43 Доставка и монтаж на осв. тяло МХЛ 250Н бр 2

44 Доставка и монтаж на осв. тяло МХЛ 400N бр 4

45 Доставка и монтаж на осв. тяло МХЛ 150W бр 12

46 Доставка и монтаж на осв. тяло МХЛ lx35W бр 3

47 Доставка и монтаж на Ключ девиаторен за скрит монтаж бр 22
48 Доставка и монтаж на Ключ обикновен за скрит монтаж бр 65
49 Доставка и монтаж на Ключ обикновен за открит монтаж бр 6
50 Доставка и монтаж на Ключ сериен за скрит монтаж бр 66
51 Доставка и монтаж на Ключ сериен за открит монтаж бр 1
52 Доставка и монтаж на Лихт бутон бр 70
53 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" за скрит монтаж 16А с 

тампер защита
бр 336
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Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" за открит монтаж 16А с 
тампер защита

67

бр 14

55 Доставка и монтаж контакт двоен тип "Шуко" за скрит монтаж 
16А с тампер защита

бр 97

56 Доставка и монтаж контакт двоен тип "Шуко" за открит монтаж 
16А с тампер защита

бр 65

57 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", влагозащитен за скрит 
монтаж 16А с тампер защита

бр 15

58 Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", влагозащитен за открит 
монтаж 16А с тампер защита

бр 27

59 Доставка и монтаж контакт трифазен за открит монтаж 16 А бр 1

60 Силов излаз на твърда връзка бр 25
61 Доставка и монтаж на Пакетен прекъсвач 20А бр 27
62 Доставка и монтаж на Пакетен прекъсвач 25А бр 5
63 Доставка и монтаж на Пакетен прекъсвач 32А бр 1
64 Доставка и монтаж на Пакетен прекъсвач 50А бр 1
65 Доставка и монтаж на кабелен PVC канал неподържащ горенето 

100/40 мм
м 200

66 Доставка и полагане на СВТ 2 х 1,0 мм2 по скари м 550
67 Доставка и полагане на ПВВМ 2 х 1,0 мм2 скрито под мазилка с 

рязане канал
м 250

68 Доставка и полагане на СВТ 3 х 1,5 мм2 по скари м 2800
69 Доставка и полагане на ПВВМ 3 х 1,5 мм2 скрито под мазилка с 

рязане канал
м 4500

70 Доставка и полагане на СВТ 3 х 2,5 мм2 по скари м 350
71 Доставка и полагане на ПВВМ 3 х 2,5 мм2 скрито под мазилка с 

рязане канал
м 2000

72 Доставка и полагане на СВТ 3 х 4,0 мм2 по скари м 950
73 Доставка и полагане на ПВВМ 3 х 4,0 мм2 скрито под мазилка с 

рязане канал
м 1500

74 Доставка и полагане на СВТ 5 х 2,5 мм2 по скари и в каб. канали м 280
75 Доставка и полагане на СВТ 5 х 4,0 мм2 по скари и в каб. канали м 250

76 Доставка и полагане на СВТ 5 х 6,0 мм2 по скари и в каб. канали м 100
77 Доставка и полагане на СВТ 5 х 10,0 мм2 по скари и в каб. канали м 40
78 Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж с 

клеми
бр 580

79 Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж с 
клеми

бр 1500

80 Доставка и монтаж на конзола за скрит монтаж бр 700
ДЕМ ОНТАЖ НИ РАБОТИ
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81 Демонтаж осветителни тела бр 860
82 Демонтаж ключове и контакти бр 624
83 Демонтаж табла бр 24
84 Демонтаж кабели м 3650

Изкърпване мазилки, шпакловки, боядисване
85 Изкърпване мазилка м2 530
86 Ш пакловка по стени и тавани м2 810
87 Грундиране стени и тавани м2 610
88 Боядисване двукратно с латекс м2 950
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