
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505, гр. София, бул. „Мадрид“ 1, тел. 02 815 76 39, факс 0 2 944 16 67♦

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Указания за участие и изисквания към участниците за подготш ка на офертата и 
условията за възлагане на поръчка по реда на глава двадесет и l 1еста от закона за 

обществените поръчки с предмет: Съставяне на технически п аст  »рти, обследване за 
енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергии ни спестявания, 

изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на част от ( града (бивша детска 
кухня) и изготвяне на проект за внедряване на мерки за повишав ше на енергийната 

ефективност на училищна сграда по обособени поз» ции:

Обособена позиция № 1
Изготвяне на технически паспорти на сгради на три детски град зни -  Детска градина 
№ 100 „Акад. П. Н. Райков“, с адрес: гр. София, район „Обзршце“, ул. „Велико 
Търново“ № 2; Детска градина № 100 „Акад. П. Н. Райков“ -  филиал, с адрес: гр. 
София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ № 4; Детска градина № 150 
„Калина“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Веслец“ № 71 .

- Изготвяне на енергийно обследване на сградата на Детска rj: адина № 151 „Леда 
Милева“, гр. София, ул. „М ърфи“ № 1 за доказване на ш стигнати енергийни 
спестявания.
Проверка за енергийна ефективност на водогреен котел в сграда га на Детска градина 
№ 191 „Приказка без край“ (бивше ОДЗ № 60) -  гр. София, ул. „] Ладарски конник“ №
7.

Обособена позиция № 2
Изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на ча гг от съществуваща 
сграда (бивша млечна кухня) в Детска градина № 191 „Приказ са без край“ (бивше 
ОДЗ № 60), с адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев“ № 34.
Изготвяне на проект за внедряване на мерки за повишав; не на енергийната 
ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „М ггел де Сервантес“ -  
ул. „Султан тепе“ №  1.

юли 2017 г. 
гр. София
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ”

СЪДЪРЖАНИЕ: 

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧЗ СА
Раздел I. Обща информация
Раздел II. Пълно описание на предмета на поръчката 
Раздел III. Изисквания към участниците
Раздел IV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата 
Раздел V. Условия и размер на гаранцията за изпълнение 
Раздел VI. Документация за участие
Раздел VII. Комуникация между възложителя и участниците 
Раздел VIII. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Раздел IX. Определяне на изпълнител. Обявяване на Решението на Възложителя. 
Прекратяване на процедурата. Сключване на договор.
Раздел X. Други условия.
Раздел XI. Техническа спецификация

ГЛАВА II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМ ЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДИ РАТА

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец № 1/;
2. Представяне на участник Образец № 2;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Образец №

3/;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП /Образец №

4/;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон i за икономическите 

и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и те сните действителни 
собственици /Образец № 5/;

6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка Образец № 6
7. Декларация за съгласие на подизпълнител /Образец № 7 -  ако е приложимо/, 

придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП;
8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането за пари /Образец № 

8/;
9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта за договор /Образец J Г° 9/;
10. Декларация за срок на валидност на офертата /Образец №  10/;
11. Декларация по чл. 43, л. 4 от ЗЕЕ /Образец № 11/;
12. Ценово предложение /Образец № 12 и 12А/;
13. Техническо предложение/О бразец № 13/;
14. Проект за договор /Образец № 14 и № 14А/.
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ГЛАВА III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

РАЗДЕЛ I 
ОБЩ А ИНФОРМАЦИЯ

1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител н i обществена поръчка 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на район ,, Оборище“ - Столична 
община, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на о( ществена поръчка на 
основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За нерегламентираните в настоящите указания и документация' а за участие условия 
по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му 
нормативни актове, както и приложимите национални и международн I нормативни актове, 
съобразно с предмета на поръчката.

3. М ОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА:
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато плани заната за провеждане 

поръчка за извършването на услуга е на прогнозна стойност е в диапазо: ia от 30 000 лева без 
ДДС до 70 000 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е 33 000 (тридесет и три xi ляди) лева без ДДС, 
поради което е налице възможност обществената поръчка да бъде възложа п а  по предвидения в 
ЗОП ред за провеждане на събиране на оферти с обява. По този начин се гарантира 
публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ прозрачността при 
разходването на финансовите средства.

I. Описание на обществената поръчка:

1. Обект на настоящата обществена поръчка е „Услуга“ по смисъла ш чл. 3, ал. 1, т. 3 от

2. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на сле/ ните дейности:

Обособена позиция № 1
- Изготвяне на технически паспорти на сгради на три детски гради т  -  Детска градина 

№ 100 „Акад. П. Н. Райков“, с адрес: гр. София, район „О божгце“, ул. „Велико 
Търново“ № 2; Детска градина № 100 „Акад. П. Н. Райков“ -  филиал, с адрес: гр.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУ1 АТА

РАЗДЕЛ II
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ЗОП.
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София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ № 4; Детска градина № 150 
„Калина“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Веслец“ № 31.

- Изготвяне на енергийно обследване на сградата на Детска гзадина № 151 „Леда 
Милева“, гр. София, ул. „М ърфи“ № 1 за доказване на постигнати енергийни 
спестявания.
Проверка за енергийна ефективност на водогреен котел в сград да на Детска градина 
№ 191 „Приказка без край“ (бивше ОДЗ № 60) -  гр. София, у л . , Мадарски конник“ №
7.

Обособена позиция № 2
- Изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на ч ют от съществуваща 

сграда (бивша млечна кухня) в Детска градина № 191 „Приканса без край“ (бивше 
ОДЗ № 60), с адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев“ № 34.
Изготвяне на проект за внедряване на мерки за повиша! ане на енергийната 
ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ -  
ул. „Султан тепе“ № 1.

II. Описание на предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1

1. Съставяне на технически паспорти на следните сгради:

- Детска градина № 100 „Акад. П. И. Райков“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, 
ул. „Велико Търново“ № 2;

Сградата на ДГ № 100 (АОС № 555/11.05.2001 г.), находягцл се на ул. „Велико 
Търново“ № 2, гр. София, е с РЗП 450 м2, ЗП 165 м2, на два етажа съ ; сутерен и тавански 
помещения. Построена е през 1928 г. Конструкцията на сградата се състои от носещи стени 
от тухли, подовата конструкция е дървен гредоред. Само подовата к( нструкция над ниво 
сутерен е изпълнена с „пруски свод“ . Дограмата е сменена изцяло грез 2007 г. с PVC. 
Покривът е ремонтиран през 2016 г., частично са подменени носещите елементи от 
конструкцията, изцяло е сменена дъсчената обшивка, дифузионната мел брана, керемидите и 
обшивките на комините и стените. Сградата е с режим на обитаване от ( 7:00 до 19:00 ч. през 
делнични дни. През 2011 г. е подменена абонатната станция.

- Детска градина № 100 „Акад. П. Н. Райков“ -  филиал, с адрес: гр. София, район 
„Оборище“, ул. „Велико Търново“ № 4;

Сградата на Детска градина № 100 -  филиал, находяща се на у л . , Велико Търново“ № 
4 (Акта за общинска собственост № 1131/06.11.2013 г.) е на два етажа и сутерен, с РЗП 312 
м2, ЗП 117,35 м2. Конструкцията на сградата се състои от носещи тухлег и зидове, а подовата 
конструкция е гредоред, като пода над сутерена е изпълнен с „пруски се од“. Състоянието на 
покрива е незадоволително. Дограмата е изцяло подменена през 2 )08 г., положена е 
топлоизолация по цялата фасада. Наложителен е ремонт на цялата ел. шсталация. Работен 
режим на детското заведение е 12 часа, 5 дни в седмицата.
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- Детска градина № 150 „Калина“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Веслец“

Сградата на Детска градина № 150, находяща се на ул. „В еш ец“ № 31 (Акт за 
общинска собственост № 669/ 02.09.2002 г.) е с монолитна конструкция. Състоянието на 
покрива е за основен ремонт. Дограмата е сменена през 2008 г. изцяло. Басейнът е 
ремонтиран изцяло и е положена топлоизолация по фасадите. Сменени са ВиК и ОВ 
инсталациите, ел. инсталацията е частично ремонтирана.

2. Изготвяне на енергийно обследване на сградата на Детска градина № 151 „Леда 
Милева“, гр. София, ул. „М ърфи“ № 1 за доказване на по :тигнати енергийни 
спестявания

Сградата е с РЗП 489 м2, ЗП 163 м2 , АОС № 559/11.05.2001 г. Сградата се състои от 
сутерен, три етажа и тавански помещения. Построена е през 1952 '. Конструкцията на 
сградата се състои от носещи стени от плътна тухла, обрамчени със сто ланобетонни пояси и 
стоманобетонна подова конструкция.

За сградата е с изготвен технически паспорт и е проведено енергг йно обследване. 
Предвидените енергоспестяващи мерки включват изолация : \а външните стени, 

изолация на покрива и подмяна на дограмата.

3. Проверка за енергийна ефективност на водогреен котел в :градата на Детска 
градина № 191 „Приказка без край“ (бивше 60 ОДДЗ) -  гр. Сс фия, ул. „Мадарски 
конник“ № 7

При изпълнението на проверката следва да бъде спазено условие о за провеждането й 
в рамките на отоплителния сезон.

Обособена позиция № 2

1. Изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на ча :т от съществуваща 
сграда (бивша млечна кухня) в Детска градина № 191 „Е риказка без край“ 
(бивше ОДЗ № 60), с адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев“ № 14.

Сградата е с РЗП 1020 м2, ЗП 552 м2, АОС № 608/01.11.2001 г. С градата се състои от 
наземни два етажа, полуподземни сутерен (един) и подземни -  един. Сградата е масивна, 
изпълнена от смесена конструкция от носещи стоманобетонни пло^и, греди, колони и 
носещи стени, стоманобетонно стълбище. Колоните са изградени върх / масивни единични 
фундаменти. Покривът е стоманобетонен, плосък, с хидроизолация, вър: :у стоманобетонната 
плоча.

С проектната документация следва да се предвиди преустройст: ю на съществуващи 
помещения, ползвани в предишен период като млечна детска кухгя, в помещения за 
провеждане на занятия на детски групи от детската градина.

Преди изготвянето на проекта, включващ всички необходими час ги, е необходимо да 
бъде изготвено техническо задание по необходимите отделни части от щ оекта, което да бъде 
съгласувано от възложителя.

№ 31;
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2. Изготвяне на проект за внедряване на мерки за повиша! ане на енергийната 
ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де 
Сервантес“ -  ул. „Султан тепе“ № 1.

Сградата е с РЗП 6504 м2, ЗП: 1592 м2, АОС № 426/07.02.2000 г. Сградата е построена 
през 1956 г. Типът на конструкцията -  монолитна. Етажите са чет: [ри надземни и един 
подземен. Направена е подмяна на отоплителната инсталация през 2016 г. Покривът на 
сградата е скатен, с подпокривно пространство без топлоизолация, :амо над столовата е 
плосък топъл покрив. Дограмата на сградата е подменена изцяло с н >ва РVC-профил през

В изпълнение на договор № РОБ16-ДГ55-8/01.11.2016 г. е изп злнено обследване за 
енергийна ефективност с цел актуализиране на доклад за енергийна ефе ктивност на сградата.

Предвидените енергоспестяващи мерки включват топлинно к золиране на външни 
стени, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, ене ргоспестяващи мерки 
по системите за осветление и подмяна на дограмата.

III. Срок за изпълнение:

Максималният срок за изпълнение по обособените позиции е как го следва:
1. Обособена позиция № 1 -  60 календарни дни (при спазване на изискването за 

проверка на водогреен котел в периода на отоплителния сезон);
2. Обособена позиция № 2 -  60 календарни дни;

IV. Място за изпълнение на поръчката: гр. София

V. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС, като прогнозната 
стойността на отделните обекти по двете обособени позиции не може да надвишава следните 
стойности:

1. Обособена позиция № 1

- Изготвяне на технически паспорти на сгради на три детски град! ни -  Детска градина 
№ 100 „Акад. П. Н. Райков“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико 
Търново“ № 2; Детска градина № 100 „Акад. П. Н. Райков“ -  филиал, с адрес: гр. 
София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ № 4; Детока градина № 150 
„Калина“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „В еслег“ № 31 -  на обща 
стойност за трите детски градини 11250,00 лв. (единадесет хиля; и двеста и петдесет) 
лева без ДДС;

- Изготвяне на енергийно обследване на сградата на Детска гр щина № 151 „Леда 
Милева“, гр. София, ул. „М ърфи“ № 1 за доказване на постигнати енергийни

2007 г.

)«,Мл
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спестявания -  666,67 лв. (шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем 
стотинки) без ДДС;

Проверка за енергийна ефективност на водогреен котел в сград; та на Детска градина 
№ 191 „Приказка без край“ (бивше ОДЗ № 60) -  гр. София, у л . , Мадарски конник“ № 
7 -  250,00 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС.

2. Обособена позиция № 2

- Изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на ч l c t  о т  съществуваща 
сграда (бивша млечна кухня) в Детска градина № 191 „Прика жа без край“ (бивше 
ОДЗ № 60), с адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев“ №  34 -  8333 33 лева (осем хиляди 
триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС;

- Изготвяне на проект за внедряване на мерки за повиша! ане на енергийната 
ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „М згел де Сервантес“ -  
ул. „Султан тепе“ № 1 -  12500,00 (дванадесет хиляди и петстотш ) лева без ДДС;

Цената, предложена от участника, следва да включва всички дей юсти по обособената 
позиция, във връзка с изпълнението на поръчката. Посочената в офер- ата цена не може да 
бъде променяна за срока на договора, освен при условията и по реда, о [ределени в договора 
и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.

В цената се включват всички разходи, свързани с качествею то изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Учгстници, представили 
оферти, съдържащи предлагана цена, която надвишава посочената по-горе максимални 
прогнозни стойност за всяка обособена позиция, ще бъдат отстр; .нени от участие в 
процедурата.

VI. Финансиране и начин на плащане

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от 
Финансовия бюджет, а разплащането по дейности ще става чрез админ истрацията на район 
„Оборище” -  СО съгласно проекта на договор към документацията за уч ютие в процедурата.

1. Общи изисквания към участниците
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 строит< лство, доставки или 
услуги, съгласно законодателството на държавата, в което е установен), което отговаря на 
условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в ук; занията за участие.

1.2. Не се допуска представянето на варианти на оферта.

РАЗДЕЛ III 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
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1.3. Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена позиция 
по настоящата поръчка.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да 
участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на общественат i поръчка е длъжен да 
заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва v подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласиетс си и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самс стоятелно оферта.

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

1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници е 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 създав ше на обединение за 
участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължЕ телно 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 - з юдно 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;

2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата общ ес -вена поръчка, между 
участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки е; ин 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 сл<д крайният срок за 
подаване на офертата.

2.7. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифии ирано обединение на 
физически и/или юридически лица, възложителят няма изискват: е за създаване на 
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва сле ц като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за даъъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентнг документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено.

2.8.При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискзанията на чл. 36 от 
ППЗОП.

3. Условия за допустимост на участниците
3.1. Не може да участва в процедура за възлагане на о!щ ествена поръчка 

участник, който:
3.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 108а, чл. 1 5 9 а -  159г,чл. 172, чл. 192а, чл. 194 -  217, чл. 219 -  252, чл 253 -2 6 0 , чл. 301 -  
307, чл. 321, 321а и чл. 352 -  353е от Наказателния кодекс;
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3.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитизан, 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 шоски 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 участ ника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 2 аконодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато ра: срочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не ( влязъл в сила;

3.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЮП;
3.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удост оверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удост зверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление гли 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 отст ранен;
3.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по нест стоятелност, 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 юдобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на дьржавата, в която е 
установен;

Основанията по т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.7 се отнасят за лицата, соито представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за другг лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези о згани.

В случай, че по отношение на участник в процедурата е налигш основание по т. 3, 
възложителят няма да отстрани този участник, при условие, че размер i 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 го,гина. 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 п /блични 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 i арантират неговата 
надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП, тези мерки са описват в ЕЕДОП.

3.2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на нает »ящата обществена 
поръчка участници:

3.2.1. За участниците, подизпълнителите и третите лица в процед; рата не трябва да са 
налице обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономичес: :ите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа юн данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Информацията относно
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наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закон i за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикц ш  с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собств :ници се декларира от 
участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други осн звания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на зъзлагащия орган или 
възложителя на държава членка”.

Забележка: т. 3.2.1. не се прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва друг сество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран г. азар ши многостранна 
система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, ши в друг г държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, ши на i квивалентен регулиран 
пазар, определен с наредба на Комисшта за финансов надзор, и за дру; 'сеството се пршагат 
изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношен ie на информацията за 
емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на ре улиран пазар ши на 
многостранна система за търговия, ши еквивалентни международни стандс рти и действителните 
собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикцш с преференциален данъ чен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни це: и на държава, с която 
Република България има влязла в сш а спогодба за избягване на двойното данг чно облагане ши влязло 
в сша споразумение за обмен на информация, и неговите действителни сс бственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикцш с преференциален данъ ten режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка ши дъщерно дружество е бъ чгарско местно лице и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в pi гистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС ши се търгува на регулиран пазар ши многостранна система за търговия в 
държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна ю Споразумението за 
Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко ши косвено участва дружество, регисг рирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произве )енш и е представшо 
информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 
задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчеь режим, е местно лице 
за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните п ръчки на Световната 
търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз umi > сключено двустранно 
споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки е Европейскш съюз, и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в ре 'истъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се пршага споразумението,

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице 
за данъчни цели на отвъдморска страна ти територия съгласно Решение н i 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 регисг. гъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен оежим, е местно лице 
за данъчни цели на държава, с която Република Българш има сключено мел ;дународно търговско 
и/ши икономическо споразумение, включително и задължения по Общс то споразумение по 
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите дейсг. ттелни собственици 
- физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
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8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален дан >чен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни це ш на държава, с която 
Република България има сключено международно търговско и/или икон шическо споразумение, 
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната 
търговска организация, и неговите действителни собственици - физиче :ки 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 дт щерно 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, рохнините 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 сил< та на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание н; 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 гземането 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 участг ика или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за предст шляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.
Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 о т г ърговския закон;
2. при командитно дружество -  неограничено отговорните съдруж ш ци 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 -  лицатг по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;
4. при акционерно дружество -  лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. I и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 256 във връзк i 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 предста злява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която кло гът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 -  7 -  и прокуристите, когато има такива;
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9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -  лицатг, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно :аконодателството 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 н; Република България, 
съответно територията на държавата, в която се провежда процедура га при възложител по 
чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той т] ябва да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи в офертата си noi ълнена и подписана 
декларация, в която лицето посочва поетите от третото лице задължент я.

Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, той посочва в офертата си подизпълнителите и дела от пс ръчката, който ще им 
възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и да декла шрат, че за тях не са 
налице основания за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представ* не на декларации по 
образец. В тях участникът предоставя съответната информация, изискв ша от възложителя, и 
посочва националните бази данни, в които се съдържат декларирани 'е 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 отна зят за повече от едно 
лице, всички лица представят декларации по образец.

Когато за участник в процедурата е налице някое от основаният i по чл. 54, ал. 1 ЗОП 
и/или чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той < предприел мерки за 
доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, има право да предст ши доказателства за 
предприетите мерки. Като доказателства за надеждността участникъ: представя следните 
документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от ко зто да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхкото отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окош  ателно изплащане на 
дължимите задължения;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЮП -  документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятел :тва.

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

Условия за подизпълнители:
1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те тзябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за пс дбор съобразно вида 
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са нш ице основания за 
отстраняване от процедурата.
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3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря i ia условията по т. 2.
4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпъл яител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
5. Разплащанията по 4. се осъществяват въз основа на искане, отправ< но от подизпълнителя 
до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15- 
дневен срок от получаването му.
6 Към искането по т. 5. изпълнителят предоставя становище, от к )ето да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
7. Възложителят има право да откаже плащане по т. 4., когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са г осочени в настоящата 
документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възл£ гане на поръчката.
9. Независимо от възможността за използване на подизпълните ли отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
10. След сключване на договора и най-късно преди започване за изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт л представителите на 
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява въ: ложителя за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на порт чката.
11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпъл зение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпъд нител не са налице 
основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител о товаря на критериите 
за подбор, на които е отговарял предизпният подизпълнител, включит» лно по отношение на 
дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 
момента дейности.
12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят пред :тавя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1. заедно с копие на 
договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение i тридневен срок от 
тяхното сключване.
13. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира :ато подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оф :рта. В процедура за 
възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо л щ е  може да участва 
само в едно обединение.
14. Свързани лица по смисъла на парграф 2, т. 45 от допълнителните ргзпоредби на ЗОП не 
могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
15. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ш. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, 
т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 
а/, лицата, които представляват участника или кандидата;
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
в/, други лица със статут, който им позволява да влияят прякс върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за предст; вляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.
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ta да може да докаже,

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбтр, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са н тлице основанията за 
отстраняване от процедурата.
5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията по т. 4.
6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на по зъчката от участника 
и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съотве гствие с критериите, 
свързани с икономическото и финансовото състояние.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или к ридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитет i на трети лица при 
спазване на условията по т. 2 -  4.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответств зето с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на ли щта при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

РАЗДЕЛ IV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТ \  НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ.

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 
условията и изискванията на настоящите указания и документацията зг участие. Същата се 
представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществена :а поръчка, по реда, 
описан в настоящите указания.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участни;: може да промени, 
допълни или оттегли офертата си.

Офертите се подават на български език.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг у*астник, не може да 

представя самостоятелна оферта.
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Използване на капацитета на трети лица.
1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, не 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономич^ 
състояние, техническите способности и професионалната компетентнос
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компет 
могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, 
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възт 
в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капаг 
3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той тряб
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Офертата се подписва от представляващия участника 
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното 
участника (с изключение на изискуемите документи, които обективира 
конкретно лице/а -  представляващ/и участника, и не могат да се подп 
пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може 
«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при кс 
документа представляващият участника е поставил гриф «Вя 
собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в npnj 

Представените образци в документацията за участие и условия 
задължителни за участниците. Ако за участник се установи ли 
несъответствие на информацията с изискванията към личното му съст( 
за подбор, посочени в настоящите указания, ще бъде отстранен от учас 
възлагане на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на 
ППЗОП.

или от надлежно 
от представляващия 

г лично изявление на 
плат и представят от

да се представят чрез 
йто върху копието на 
рно с оригинала», 
ожимите случаи, 
га, описани в тях, са 
зса, непълнота или 
яние или критериите 
гие в процедурата по 
чл. 54, ал. 7 -  10 от

1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА О DEPTHTE

2.1. Място и срок за подаване на офертите
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на общестг 

лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: район С 
община -  гр. София, бул. „Мадрид" № 1, всеки работен ден от 08:30 ч. 
до крайния срок за подаване на оферти, посочени в обявата за обществе: 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща ил 
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес предг 
подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на оферт; 
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертат 
определен от него.

ена поръчка подават 
'борище -  Столична 
цо 17:00 ч., най-късно 
:ата поръчка.
\ куриерска служба, 
офертата така, че да 
изтичане на срока за 

та е за участника. 
1 на адреса и в срока

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушен 
надпис:

1 цялост опаковка с

До
Район „Оборище“ -  Столична община 
гр. София, бул. „Мадрид" № 1

ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчкг с предмет:

Обособена позиция № 1

Изготвяне на технически паспорти на сгради на три детски гради: [И
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- Детска градина № 100 „Акад. П. Н. Райков“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, 
ул. „Велико Търново“ № 2;

- Детска градина № 100 „Акад. П. Н. Райков“ -  филиал, с адзес: гр. София, район 
„Оборище“, ул. „Велико Търново“ № 4;

- Детска градина № 150 „Калина“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Веслец“
№ 31.

Изготвяне на енергийно обследване на сградата на Детска г задина № 151 „Леда 
Милева“, гр. София, ул. „М ърфи“ № 1 за доказване на постигнати енер] ийни спестявания.

Проверка за енергийна ефективност на водогреен котел в сград гга на Детска градина 
№ 191 „Приказка без край“ (бивше ОДЗ № 60) -  гр. София, ул. „Мадарс ки конник“ № 7.

Обособена позиция № 2

- Изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на 1 аст от съществуваща 
сграда (бивша млечна кухня) в Детска градина № 191 „Приказка без <рай“ (бивше ОДЗ № 
60), с адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев“ № 34.

- Изготвяне на проект за внедряване на мерки за повиша *ане на енергийната 
ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ -  ул. 
„Султан тепе“ № 1.

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

Наименование на участниците в обединението (когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция:............

Телефон, факс, електронен адрес:

Към офертата се прилагат документите по образец от настоящат. документация, опис 
на представените документи, както и отделен запечатан непрозрг чен плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 
от ППЗОП.

2.2. Приемане на оферти/връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбе гязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ зегистър, 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. Т :зи обстоятелства се 
отбелязват в регистъра по предходния параграф. Когато към момента на изтичане на крайния 
срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, oi [ределено за тяхното 
подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, когго се подписва от 
представител на възложителя и от присъстващите лица. Получените оф грти се съхраняват в
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деловодството на възложителя до деня, определен за отваряне на офе^ тите в обявлението за 
обществена поръчка.

2.3. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 2 (два) месеца, считаш от крайната дата за 

подаване на офертите.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участ: шците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Възложителят може да кзиска от класираните 
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 
договора за обществената поръчка. Срокът на валидност на офертата се посочва от участника 
в декларация.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидн )ст 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.

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стой ността на договора за 
обществена поръчка без включен ДДС.

2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.
3. Гаранцията по т. 2.1 или 2.2 може да се предостави от име: о на изпълнителя за 

сметка на трето лице -  гарант.
4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства.
5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, ст ответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изп ьлнение са указани в 
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждаш - паричната сума се 
внася по сметка IBAN: BG 40 SOMB 9130 33 2630 5401, BIC: SO M BB'jSF, к ъ м  „Общинска 
банка“ АД, клон „Врабча“ ул. „Врабча“ №6.

8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде бан: :ова гаранция, тогава 
това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо ш юмено поискване, в 
което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 
възлагане на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ V 
УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗП ЬЛНЕНИЕ
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9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, б е : да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.

Предоставяне на достъп до документацията за участие
Предоставя се пълен достъп по електронен път до докумег тацията за участие в 

процедурата на следния интернет адрес на район „Оборище“ -  Стол: щна община: http://so- 
oborishte.com

Всички комуникации и действия на Възложителя и на уча :тниците, свързани с 
настоящата процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и 
уведомления в район Оборище -  Столична община, всеки работен д е г ; по пощата, по факс; 
по електронен път; чрез препоръчано писмо с обратна разписка ю и 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 3 дни преди изтичане на срока за получаване : ia офертите.
1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя на следващия 

работен ден от получаване на искането. В разяснението не се посоч ia лицето, направило 
запитването.

2. Разходи по подготовка на офертата
Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлапне на обществената 

поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на yt астниците.

3. Обмяна на информация
3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществ :ната поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждан! то 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 експе^ тите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие.
3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, ю  :ащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват ш :формация относно

РАЗДЕЛ VI 
ДОКУМ ЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ VII
КОМ УНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТ НИЦИТЕ
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извършваните от тях действия по или във връзка е процедурата, освен в случаите и по реда, 
определени е документацията.

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки уч гстник, за всяко свое 
решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата s тридневен срок от 
издаването им.

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат:
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 пратк i е обратна разписка;

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удосто !еряване на датата на 
получаване на решението.

3.6. Когато решението не е получено от участника по някой от нг чините, посочени в т.
3.4, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувач;. Решението се смята 
за връчено от датата на публикуване на съобщението.

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

извършва по реда на чл. 96 и сл. от ППЗОП. Отварянето на оферти' е ще се извърши на 
мястото, датата и часа посочени в обявата. На отварянето могат да прие ьстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и предста зители на средствата 
за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за с тваряне на офертите 
участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-Maj ко 48 часа преди 
новоопределения час.

1.2. Не по-късно от 48 часа преди 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 г [асово осведомяване. 
Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другит е показатели, отваря 
ценовите предложения и ги оповестява.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложите 1я условия и бъдат 
допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена“, съгласно чл. 
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

3. Класиране на офертите на участниците
Офертите се класират по низходящ ред на предложената цена, ка го на първо място се 

класира офертата с най-ниска стойност на изпълнение на строително-мо) [тажните дейности.

2. по факс.

РАЗДЕЛ VIII
РАЗГЛЕЖ ДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕ НГИТЕ

2. Оценка
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РАЗДЕЛ IX
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШ  Ш ИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СК. ПОЧВАНЕ НА
ДОГОВОР. 

A. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО 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 решени е, с което обявява 
класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в п] оцедурата участници 
и оферти и мотивите за отстраняването им.
3. Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. i 2, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
заедно с протокола на комисията и в същия ден изпраща решението на у застниците.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена п пръчка с мотивирано 
решение, когато:
а/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от въз. [агане на договора в 
резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзмо: кност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възлож зтелят не е могъл да 
предвиди;
б/ са необходими съществени промени в условията на обявената i оръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица.
в/ наличие на други основания за прекратяване, предвидени в закона.

B. СКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участника в 
процедурата, определен за изпълнител, при условие че при подп зсване 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 постановя! ане на решението за 
избор на изпълнител.
3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложени ? в документацията 
проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, вг з основа на които е 
определен за изпълнител.
4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискваният;. 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, опре, {елен за изпълнител, 
е длъжен да представи следните документи:
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5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 5^, 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 без: шатен регистър или 
предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е об( динение, документите 
се представят от всеки един от участниците в обединението.
5.2. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съотве гствие с условията в 
обявлението за обществена поръчка и Раздел V от настоящата докумен гация.
5.3. 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 юридичес] и лица, те представят 
еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са устано: '.ени.
6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за 
изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.
7. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 
определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се при :ма и неявяването на 
уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е 
уведомен своевременно.

1. При противоречие в записите на отделните документи от документацият а валидни са записите 
в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в гледната 
последователност:
а) Решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена по тьчка до РОП
б) Техническа спецификация;
в) Указания за подготовка на офертата;
г) Методика за оценка на офертите;
д) Образците за участие в процедурата;
е) Проект на договор за изпълнение на поръчката;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат ра: поредбите на Закона 
за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за общест вените поръчки, вкл. 
действащите нормативни актове.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като сле ща:
3.1. 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.
3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 
предвид при определяне на датата, до която се извършва съответно'о действие. Когато 
последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъс гвен ден.
3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на заботното време на

РАЗДЕЛ X 
ДРУГИ УСЛОВИЯ
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възложителя.
4. Сроковете в документацията са в календарни дни.

РАЗДЕЛ XI 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПА СПОРТИ

Обхват и съдържание на техническия паспорт на ст юежа
(съгласно чл. 4 от Наредба № 5/ 28.12.2006 г. на МРРБ за техничес ште паспорти на

строежите)

Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:
1. Основни характеристики на строежа;
2. Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ] юмонти;
3. Указания и инструкции за безопасна експлоатация;

Част „Основни характеристики на строежа” съдържа следни е раздели
(съгласно от Наредба №  5/ 28.12.2006 г. на МРРБ за техническите naci орти на строежите)

1. раздел I „Идентификационни данни и параметри”, койт > включва следните 
реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, 
вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназ зачение на строежа, 
категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния 
план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени пр ж ен и  (строителни и 
монтажни дейности) по време на експлоатацията -  реконструкция ( з т.ч. пристрояване, 
надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на пред] азначението, година 
на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за и: вършените промени: 
разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна докумез тация, протоколи по 
време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окош  ателен доклад по чл. 
168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостовер( ние за търпимост на 
строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на стро> жа;

2. раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели”, който 
включва следните реквизити:

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застр; ена площ, застроен 
обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полупо зземни и подземни); 
инсталационни и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, 
съоръжения, системи за безопасност и др.;

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местопс ложение (наземни, 
надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); 
функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропусз ателна способност, 
налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни пока затели в зависимост 
от вида и предназначението на строежа;
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3. (изм. ДВ, бр. 38 от 2008 г.; доп. бр. 22 от 2010 г.; изм. и дои. £ р. 2 от 2013 г.; доп. бр. 
80 от 2013 г.) раздел III „Основни технически характеристики”, ко 1то включва следните 
реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изг ълнени съществените 
изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3  от ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, 
изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нс рмативни актове към 
датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, 
типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) 
на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно- 
хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въ: духа, водоснабдяване, 
канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защи гни зони, сервитутни 
зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на 
сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железо 1ътния и въздушния 
транспорт и др., стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и 
референтната й стойност, изразени като специфичен годишен разход ч а първична/потребена 
енергия в kW h/m2; стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, 
показателите за разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване 
и/или енергопотреблението в промишлените системи като съвкупно :т от производствени 
сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, вкл очени в определено 
производство, елементи на осигурената достъпна среда, изисквания за опазване на защитени 
зони, на защитени територии и на недвижими културни ценности, изш квания за защита при 
бедствия и аварии и за физическа защита на строежите и др.;

4. (изм. ДВ, бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.; доп., бр. 80 от 2013 г.) раздел IV 
„Сертификати”, който съдържа: данни за сертификати или докумечти, удостоверяващи 
сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се сг нормативни актове 
(номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за проектни енергии ни характеристики за 
нови сгради и/или сертификат за енергийните характеристики, издавен за съществуващи 
сгради по реда наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективн< ст (ЗЕЕ), сертификат 
за пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените с троителни продукти, 
сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стома ча и др., паспорти на 
техническото оборудване и др.;

5. (изм. ДВ, бр. 2 от 2013 г.) раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили 
или актуализирали техническия паспорт”, който съдържа: данни за собственика; данни и 
удостоверение на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически Л1 ца, номер и срок на 
валидност на удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска 
правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от пе а категория; данни и 
удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили технчческия паспорт на 
строежа.

Част „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извър иване на ремонти” 
съдържа следните позиции:

1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извьршване на основно 
обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоа ация на строежа и 
график за изпълнение на неотложните мерки;

3. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддърж ше, преустройство и 
реконструкция на строежа;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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;елни конструкции и

1 съдържа следните

зпускане на повреди 
ието, премахване на 

елементи и др.; на носещите елементи: стени, колони, шаиои, греди, плс чи и др.;
2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначение го на строежа, която 

води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и в ьздействия, вкл. чрез 
надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръ кението;

3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здр т е , защита от шум и 
опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи 
предмети от покрива или фасадата и др.;

4. нормална експлоатация и поддържане на сградните инс алации, мрежите и 
системите;

5. поддържане в експлоатационна годност на пътническите и "оварните асансьори, 
подвижните платформи, подемниците и др.;

6. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повж  [ена опасност.

Технически паспорт на съществуващ строеж
(съгласно чл. 14 от Наредба № 5/ 28.12.2006 г. на МРРБ за техничес: :ите паспорти на

строежите)
(1) Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на 

резултатите от обследването и оценката на строежа, които се извърш  >ат по реда на глава 
трета от Наредбата.

(2) По реда на ал. 1 от чл. 14 от Наредбата се актуализира тех шческият паспорт в 
случаите на основно обновяване, реконструкция, основен peiv онт, пристрояване, 
надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строех или на част от него 
преди въвеждането му в експлоатация.

(3) Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж i лед въвеждането му 
в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, промяна на 
предназначението, включително изпълнение на СМР, за които не се из юква разрешение за 
строеж, засягащи основните характеристики на строежа по чл. 169, a i. 1 -  3 от ЗУТ, се 
отразяват в техническия паспорт, съставен по реда на ал. 1 и 2.

Обследване на съществуващи строежи
(съгласно Наредба № 5/ 28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспо; ти на строежите)

Чл. 20. (1) За съставяне на технически паспорт на съществуващ :троеж се извършва 
обследване за установяване на техническите му характеристики, свързаг и с изискванията по 
чл. 169, ал. 1 - 3  от ЗУТ.

(2) Обследване на съществуващ строеж освен в случаите по ал. 1 иоже да се извърши 
и по всяко време при експлоатацията му по желание на собственицш е или по искане на 
контролните органи.

Чл. 21. Обследването включва:
1. съставяне на информационна база данни за нормативните (пр< >ектните) стойности

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на от 
елементи на строежа.

Част „Указания и инструкции за безопасна експлоатация' 
позиции:

1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - нед 
или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сече!
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на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. 11 тези, свързани със 
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3  от ЗУТ;

2. установяване на действителните технически характерно 'ики на строежа по 
разделите на част А от техническия паспорт;

3. (изм. ДВ, бр. 2 от 2013 г.) анализ на действителните техниче< ки характеристики на 
строежа и оценка на съответствието им е нормативните стой: юсти, определени с 
нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строе ките в експлоатация;

4. разработване на мерки;
5. (доп. ДВ, бр. 2 от 2013 г.) съставяне на доклад за резултатите от обследването, 

който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с 
изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въве кдането на строежите 
в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 
169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на стрсежа в съответствие с 
действащите към момента на обследването нормативни актове.

Чл. 22. Действителните технически характеристики на строежа с 2 установяват чрез:
1. събиране, проучване и анализ на наличната техническа докум< нтация;
2. екзекутивно заснемане - при липса на техническа документащ я;
3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически да: гни (описват се видът 

и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);
4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свт рзани с измервания, 

пробни натоварвания и др.).
Чл. 23. (1) Действителните технически характеристики на строе ка и сравняването им 

с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 16), ал. 1 -  3 от ЗУТ се 
документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото тредназначение.

(2) Оценката на техническите характеристики на строежа ;а съответствие или 
несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 -  3 от ЗУТ се състои в 
провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на коли1 :ествените измерения 
и на качествените показатели за удостоверяване на:

1. размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоне: :ията от действащите 
нормативни актове;

2. допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и 
експлоатацията на строежа;

3. степента на риска за настъпване на аварийни събития;
4. опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, 

както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда;
5. технико-икономическата целесъобразност, културната и соцш лната значимост при 

избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) н i строежа.
Чл. 24. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, сакто и предписания 
за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на :троежа.

Чл. 25. (1) Обследването на строежите се извършва от лицата по ш. 176 в, ал. 1 -  4 от

(2) Обследването започва с подписване на договор за възлагане ] южду собственика и 
лицата по ал. 1.

(3) Обследването завършва с приемане на доклада от възложи геля и съставяне на

ЗУТ.
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техническия паспорт.

Съдържание и предаване на документацията:
- Архитектурно заснемане -  5 (пет) екземпляра на хартиен i осител и отделно на 

електронен носител, във формат PDF DWG.
- Техническо обследване по част конструктивна -  5 (пет) егземпляра на хартиен 

носител и отделно на електронен носител.
- Техническо обследване по части Ел. инсталации, В и К, I [ожарна безопасност, 

Обследване за енергийна ефективност -  по 5 (пет) екземпляра на хартг ен носител и отделно 
на електронен носител за всяка отделна част.

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ 1 А  ПОСТИГНАТИ
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

(в сградата на Детска градина № 151 „Леда Милева“, гр. София, ух. „М ърфи“ № 1)

ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГР ^ЕН КОТЕЛ
(в сградата на Детска градина № 191 „Приказка без край“ -  гр. Соф] я, ул. „Мадарски

конник“ № 7)

Документацията да бъде съобразена с Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за 
обследване за енергийна ефективност, както следва:

Чл. 13 (3) Когато с обследването за енергийна ефективност cj цели доказване на 
постигнати енергийни спестявания, докладът съдържа и оценка на ксличеството спестена 
енергия в сградата в резултат на изпълнение на енергоспестявагци г (ерки, предписани с 
предходно обследване, прието за базово.

Чл. 26 (1) При оценка на постигнати енергийни спестявания чрез обследване за 
енергийна ефективност задължително се извършва проверка за съответ» твие на постигнатия 
клас на енергопотребление след изпълнение на пакет от мерки, чийто ен :ргоспестяващ ефект 
е обект на оценяване.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И  РЕКОНСТРУК Щ Я НА ЧАСТ ОТ
СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА

(проект за преустройство и реконструкция на част от съществуваща сгр ада (бивша млечна 
кухня) в Детска градина № 191 „Приказка без край“, с адрес: гр. София, /л. „Васил Друмев“

№ 34)

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОЕ ИШАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективг ост на сградата на 
129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ -  ул. „Султг н тепе“ № 1)

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

1505, гр. София, бул. „М адрид“ 1, тел. 02 815 76 39, факс 0i 944 16 67

Проектната документация на двата обекта следва да се съобра т  е действащата към 
момента нормативна уредба в Република България:

- Закон за устройство на територията
- Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 

заедно с последващите изменения и допълнения
- Наредба № 3/21.07.2001 г. за основните положения за проекти] ане на конструкциите 

на строежите и за въздействията върху тях
- Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжени) в земетръсни райони 

от 27.01.2012 г.
- Наредба №  1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар
- Наредба 1з-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пож: рна безопасност при 

експлоатация на обектите
- Наредба № 5/ 28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти i ta строежите
- Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергий: ia ефективност
- Други свързани закони и наредби

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУ1 :Т

Резултатите от извършените дейности се предават на възложител i на български език:
- на хартиен носител -  в папки, комплектовани в 3 оригинални е кземпляра и 2 копия, 

заверени „Вярно с оригинала”;
- електронна версия на CD -  1 екземпляр.

Софтуерна съвместимост: 
о Microsoft Office 2007 
о Auto Desk AutoCAD 10, или еквивалентен

Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен проу.укт, като съставя и 
представя за подписване приемо-предавателен протокол.

В случаите, когато Възложителят установи, че представения - краен продукт не 
отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има ш точности/ пропуски/ 
грешки, дава писмени предписания за корекции и допълнения, които Из: [ълнителят следва да 
извърши в срок от 5 /пет/ работни дни.

Изготвили:

дата:
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