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ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОГ1

Номер на обявата: РОБ20-ВК91-241-1 от 12.06.2020г.

Възложител: Столична община -  район „Оборище“
Поделение [........]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [1267]
Адрес: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1
Лице за контакт: Б. Габрова -  ст. юрисконсулт, В. Чиприянов- гл. експерт строителство 
Телефон: 02 815 76 36, 02 815 76 53 
E-mail: [office@so-oborishte.com]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[X] Строителство *

Предмет на поръчката: О бновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна 
сграда и филиал на Ц Д Г №  100, „Акад. П. Н. Райков“,,намиращ а се в гр. София, ул. „Велико Търново“ 
№ 2, №4

Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в изпълнението на строително -  
монтажни дейности по обновяване и основен ремонт на електрическата и ОВК инсталации на основна сграда 
и филиал на ЦДГ №100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се на територията на район „Оборище“- СО, ул. 
„Велико Търново“ № 2, № 4“. Изискванията за изпълнението на отделните видове дейности са изчерпателно 
изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация и Количествено -  стойностна сметка.

Обектна настоящата поръчка е основната сграда и филиала на ЦДГ № 100 „Академик П. Н. Райков“, находяща 
се на адрес гр. София, ул. „Велико Търново“, № 2-4.

Сградата - обект от недвижимото културно-историческо наследство, е декларирана с протокол № I 787 от 
21.05.1976г., № 293 и протокол №49 от 14.12.1987г.и обявена за паметник на културата в ДВ бр. 40 от 1978г. 
№ 287, съотв. в ДВ бр. 40 от 1978г. № 288

[] Доставки 
[] Услуги
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Място на извършване: територията на район „Оборище“ - СО, град София, ул. „Велико Търново“ № 2, № 4“

Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 90 календарни дни от 
подписване на протокола за откриване на строителната площадка.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 159 827 , 28 лв. ( сто петдесет и девет хиляди 
осемстотин двадесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) без вкл. ДДС

Финансиране и начин на плащане: Дейностите, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка, 
са с неосигурено финансиране. Същата се възлага по реда на чл. 1 14 от ЗОП.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не

Номер на обособената позиция: [] 

Наименование:

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

Номер на обособената позиция: [] 

Наименование:

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: Обяви могат да подават български или чуждестранни физически и'ли 
юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 
дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

1. За участниците не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54„ал.1, т. 1, т.2, т.З, 
т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП;

*3абележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за:
а) лицата, които представляват участника;
б) членовете на неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан 
участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава 
на тези органи участва и юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
представляват съгласно регистъра, в който е вписано'юридическото лице, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. (чл.54, ал.2 от ЗОП);
в) когато участникът, или юридическото лице в състава на негов контролен орган или управителен орган се 
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за 
това юридическо лице (чл.54, ал.З от ЗОП).
"Забележка: Когато лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение 
на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и 7 от ЗОП-декларацията може да се подпише само от едно от
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тези лица, в случай че подписващия разполага с ' информация за достоверността на декларираните
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
1.2. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.З, т. 8 от във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен 
когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
1.3. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)
В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители или трети лица, за
тях не следва да са налице посочените по-горе основания за отстраняване

1.Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1 .Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за четвърта или по-висока 
категория, а за чуждестранните лица - да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.
1.2. За удостоверяване на професионалната годност участникът попълва и подписва декларация -  Образец №3;
1.3. Документът, с който се доказа изискването по т.1, е копие на Удостоверение за вписване 1ДГ1РС към 
Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи, придружен с 
валиден талон за 2020г. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден 
еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава -  
членка на Европейския съюз, или на друга държава -  членка - страна по споразумението Европейското 
икономическо пространство, доказващо вписването на участника в съответния регистър на тази държава.

Преди сключването на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 2, т.4., чуждестранното 
лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

2.Икономическо и финансово състояние:
2.1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по 
смисъла на §2, т.67 от ДР на ЗОП) изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили 
финансови години (2017, 2018, и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 
започнал дейността си, в размер на минимум 319 654 лева (триста и деветнадесет хиляди шестстотин 
петдесет и четири лева) без вкл. ДДС
2.2.Участникът декларира това обстоятелство в декларация Образец №  3 ;
2.3.3а доказване на изискването участникът представя един или някои от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
- Справка за оборот в сферата на строителството за последните три приключили финансови години.
2.4.Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в 
строителството по чл. 171 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице- 
участник) и съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането. При изтичането застрахователната полица трябва да бъде продължена за срока на изпълнение 
на поръчката без прекъсване.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност 
следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, 
където е установен/регистриран участникът.

2.5. Участникът декларира тези обстоятелства в декларация по Образец № 3;
2.6. За доказване на изискването участникът представя копие от валидна застрахователна полица за 
професионална застраховка на строителя или еквивалентна на нея съгласно законодателството на държавата, 
където е регистриран или установен .
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Когато по основателна причина участник 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 приема за подходящ. ,

Доказателства се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т.2 от ЗОГ1.

3. Технически и професионални способности:
3.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил минимум две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена 
поръчка.

Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка ", 
следва да се разбират дейности с предмет строителство и/или ремонт на детски заведения или училища.

Съответствието с изискванията по т. 3.1. -Участникът декларира в декларация {образец №  3), като посочва 
съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение дейности през последните 
пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на 
поръчката.

3.2 Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 3.1 - Списък на строителството (по чл.64, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП), което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение (поне 2 бр.), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания

Доказателства се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП;

4.Всеки отучастниците следва да разполага с квалифициран технически персонал, който ще бъде ангажиран 
в изпълнението на дейностите по обществената поръчка, включващ най-малко:
4.1. Ръководител на обект: строителен инженер, с придобита образователно-квалификационна степен 
„бакалавър” или „магистър” в областта на строителството, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, с 
професионален опит минимум 5 години, от който участие като „технически ръководител” на поне един обект, 
сходен с предмета на поръчката. За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се 
прилага съгласно националното законодателство на държавата по установяване на участника.
4.2. Отговорник за контрола на качеството -  който следва да притежава документ за правоспособност;
4.3. Инженер -  координатор по безопасен труд, който трябва да отговаря на следните изисквания: Да има 
актуално удостоверение за преминало ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или 
еквивалентно. За чуждестранен участник изискването се прилага съгласно националното законодателство на 
държавата, в която участника е установен.

Съответствието с изискванията по т. 4 -Участникът посочва в декларация {образен №3) съответната 
информация за обстоятелствата по отношение на техническия персонал, касаещи образователната и 
професионална квалификация, както и опит на лицата.
4.4. За доказване се представя списък по чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, 
и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 
професионалната компетентност на лицата.

*Уточпение: При използването на специалисти -  чуждестранни лица, доказването на съответствие с 
поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се удостоверява и с посочване на 
еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, 
както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави 
членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С 
Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по 
взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от 
изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година 
относно признаването на професионалните квалификации.



5. Участникът трябва да притежава сертификати за внедрени "Системи зй управление на качеството” 
Изисквания: (ISO 9001:2015), "Системи за управление по отношение на околната среда". Изисквания с указния 
за прилагане: (ISO 14001:2015) , система за упрвление на здраве и безопасност при работа: Изисквания с 
указния за прилагане (ISO 45001:2018г). или еквивалентни, като обхватът на сертификатите трябва да отговаря 
на предмета на поръчката.
Съответствието с изискванията по т. 5. -Участникът декларира в декларация (образец №3), като посочва 
съответната информация за обстоятелствата по отношение на внедрени "Системи за управление на 
качеството” Изисквания: (ISO 9001:2015), "Системи за управление по отношение на околната среда". 
Изисквания с указния за прилагане: (ISO 14001:2015) , Система за упрвление на здраве и безопасност при 
работа: Изисквания с указния за прилагане (ISO 45001:2018г). или еквивалентни с обхват, включващ 
дейности по предмета на поръчката.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 5 -  Копие на сертификат издаден 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 ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Всички доказателства се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочените по-горе критерии за подбор 
относно икономическото и финансово състояния и техническите и професионални способности чрез 
попълване и подписване на декларация за съответствие с критериите за подбор, изготвена по Образец №3 от 
приложенията към настоящата обява.

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 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.

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

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

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

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

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) Обществената поръчка се възлага въз 
основа на „Икономически най-изгодна оферта”, която се определя по критерий „оптнмално съотношение 
качество/цена“ и съдържа следните показатели:

КО = КП + ФП
Където,
КП- Качествени показатели с тежест-максимум 50 точки 
ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 50 точки

I

а) Качествени показатели КП = П1 + П2 = 50 точки
П1 - Предложение за организация на работа при изпълнение на поръчката -  максимум 25 точки;
П2 -  План за осигуряване иа гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените дейности -  
максимум 25 точки;

б) Финансови показатели - ФП - Предложена цена -  50 точки
ФП -  Предложена цена -  50 точки 
ФП = (Цпуп / LI,i) х 50
Където Ui е предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния 
участник,
Където Ц тш  е минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на 
участника, предложил най-ниска обща цена.

Избраният критерий за оценка се прилага за оценяване само на оферти, които отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия. Комисията не разглежда оферти на участниците, за които е установено, че 
не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

В случай, че участникът е допуснал аритметична грешка, изразяваща се в несъответствие между 
единичната цена и общата ц&на, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, 
ако комисията констатира разлика между единичните цени, и крайната обща цена, ще се вземе предвид 
сумата, получена на база единични цена, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.

Забележка: Количествено -  стойностната сметка се представя на хартиен и електронен носител във формат 
EXCEL или еквивалент. При липса на представен хартиен носител или на част/и от ценовото предложение, 
участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. При разминаване на стойностите, 
посочени на хартиения и електронен носител, за достоверни ще се приемат посочените на хартиения носител. 
Информацията, посочена на електронния носител, ще послужи само и единствено за проверка на извършените 
калкулации и няма да се приема като волеизявление на участника, освен ако същата е представена по реда на 
Закона за електронните документи и електронен подпис.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 08.07.2020г.

Срок на валидност на офертите:
Дата 05.11.2020г.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 09.07.2020г., 11:00 ч.

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на район „Оборище“ - СО на адрес бул. „Мадрид“ № 1, 
ет. 2. Офертите се отварят на публично заседание по реда на тяхното постъпване При извършването, на тези 
действия могат да присъстват представители на участниците при спазване на установения режим за достъп до 
сградата. След обявяването на ценовите предложения приключва публичната част на заседанието.

Час: (чч:мм) [ 17:00] 

Час: (чч:мм) [17:00].
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Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на 
съответното пълномощно.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, 
удостоверяващ тяхното присъствие._____________________________________________________________________

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

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

Друга информация.
Договорът с избрания за изпълнител ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП -  при неосигурено 
финансиране.

Промени в договора се допускат на основание чл. 116 от ЗОП.

Участниците трябва да извършат оглед на обекта, коцто може да се реализира всеки работен ден от 9:00 
до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, в срок до един работен ден преди изтичане па срока, определен за 
получаване на оферти. Преди извършване на огледа участниците следва да се свържат с Възложителя, 
за да уговорят ден и час, в който ще бъде извършен огледът. След извършване па огледа участниците 
декларират това обстоятелство в декларация по Образец № 15.

7.Общи изисквания към участниците в процедурата.

7.1 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която участникът 
ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Участник може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, 
което има право да изпълнява строителство, доставка или услуга съгласно законодателството на 
държавата, в която е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените 
изисквания на възложителя, както и на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 
Правилника за прилагане на ЗОП (Г1ПЗОГ1).
7.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в настоящата обява.
7.3. Участниците са представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лице, което 
представлява участника по пълномощие.
7.4. За участие в обществената поръчка участникът изготвя оферта, като се придържа точно към 
обявените от възложителя условия.
8. Обединение
8.1. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на документ 
за създаване на обединението (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), както 
и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
-правата и задълженията на участниците в обединението;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
-уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 
законодателство.
8.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен 
партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
8.3. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период 
на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.
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8.4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата 
за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, ( 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата
8.5. В случай, че Участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица преди сключването на договора. Участникът следва да извърши данъчна 
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за  и з в ъ р ш е н о  к л а с и р а н е  и п р ед и  

подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

9.П одизпълнител н
9.1 .Участниците посочват в офертата (декларации по образец) 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.
9.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съоб-разно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване.
9.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите] посочени в офертата.
9.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията- по т.9.2 
поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
9.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 
отделен обектна изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част 
на подизпълнителя.
9.6. Разплащанията по т. 9.5. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя 
до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок 
от получаването му.
9.7. Към искането по т. 9.6. изпълнителят предоставя становище, от- което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като недължими.
9.8. Възложителят има право да откаже плащане по т.9.5., когато искането за плащане е оспорено, 
до момента на отстраняване на причината за отказа.
9.9. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата 
документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.
9.10. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
9.11. 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.
9.12. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,' които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.
9.13. Не е нарушение на забраната по т. 9.12 доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както 
и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от 
договора за подизпълнение.
9.14.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка 
се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия.-за новия подизпълнител 
не са налице основанията за отстраняване в процедурата;-новият подизпълнител отговаря на критериите 
за подбор, по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;
9.15.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички 
документи, които доказват изпълнението на условията по т. 9.14., заедно с копие на договора с новия 
подизпълнител в тридневен срок от неговото сключване



10.Ползването капацитета на трети лица

10.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 
тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите и 
професионални способности.
10.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опита за изпълнение на 
поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в 
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
10.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
10.4. Третите лица ярябва да изговарят 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.

10.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое 
от условията по т. 10.4. поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

10.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже 
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 10.2 -10.4.
10.7. Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност относно изпълнението на поръчката от 
участника и третото лице, чиито капацитет се използва за доказване на съответствието с критериите, свързани 
е икономическото и финансово състояние на участниците.

1 1. Използването капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и на 
подизпълнители при изпълнението на поръчката са регламентирани в чл.65 и чл. 66 от ЗОП. Обстоятелствата 
се посочват в декларация - Образец Nol2.

12. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно 
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

13. „Свързани лица“ по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в една и съща процедура.

14. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка на адрес гр. София, Столична Община, бул. "Мадрид" No 1,1 етаж, фронт-офис.

15. Документите по т. 14 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

15.1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

15.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

15.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

16.Изисква11ия и съдържание на офертата:
16.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с Образец №1;
16.2. "Ценово предложение", съгласно Образец №  2 с представена КСС -  Приложение №2\
16.3. Декларации по чл.192, ал.2 за липса на обстоятелствата по чл.54, ал. 1,.т,1,2 и 7 от ЗОП - по Образец №  4
от участника и ако е приложимо от подизпълнителите и третите лица -. Образец №  8
16.4. Декларации по чл. 192, ал.З за липса на обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.З - 6 от ЗОП -  по Образец №  5
от участника и ако е приложимо от подизпълнителите и третите лица - Образец №9
17.5. Декларация за съответствие с критериите за подбор по Образец №  3 »
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17.6. Декларация за ползването на подизпълнител — Образец №7 и Декларация за съгласие 'за участие като 
подизпълнител (ако е приложимо). Образец №6.
17.7. Декларация за съгласие за предоставяне на капацитет от трети лица по образец (ако е приложимо) - 
Образец №  12.
17.8. Декларация по чл.З, 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 по образец от участника и ако е приложимо от подизпълнителите и третите лица - 
Образец №  13
17.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобито имущество - Образец №  14.
17.10. Декларация за извършен оглед -  Образец № 15
17.10. Сведения за участника - Образец №  16.
17.11 .Опис на документите, съдържащи се в представената оферта - Образец № 17/
17.12. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на 
участника - ако е приложимо;
17.13. Оригинал или заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединение ако е приложимо.
17.14. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника 
копие на документ означава върху документа да е положен гриф „Вярно с оригинала“
и подпис на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него друго лица.
17.15. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.
17.16. Всички документи за участие се представят на български език. Документите представени на чужд език 
се представят и в превод.
17.17. С подаване на офертите се счита, че участниците се съгласяват с всички условия, на Възложителя, в т.ч.
с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор, съгласно чл.39, ал. 1 от Г1ПЗОГ1.

18. Гаранции за изпълнение на договора - условия, размер и начин на плащане:

18.1. Гаранцията за изпълнение се освобождава по начин, указан в проекта на договора към настоящата 
обществена поръчка.
18.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
18.3. гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

18.3.1. парична сума;
18.3.2.банкова гаранция;
18.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

18. 4. Гаранциите по т. 18.3.1. или т. 1 8.3.2. може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето 
лице - гарант.
18.5. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
18.6. 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.
18.7. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са указани в Договора за изпълнение на 
обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
18.8. При представяне на гаранциите във вид на платежно нареждане - паричните суми се внасят по сметка на 
район „Оборище“ - CO IBAN 40 SOMB 9130 33 2630 5401 В 1C SOMB BGSF към „Общинска банка „ клон 
„Врабча“, ул. „Врабча“ No6 на името на район „Оборище“, отдел ФСДЧРБ.
18.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която 
трябва да отговаря на следните изисквания:
18.9.1.* да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с 
Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 
Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за 
задържане на Гаранцията за изпълнение на Договора и да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 
приемане на последно възложения обект като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция* 
се удължава или се издава нова.
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18.10. Когато участникът избере Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на 
Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза ва Възложителя в която 
Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да обезпечава изпълнението 
на договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя и да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни 
след приемане на последно възложения обект, като при необходимост срокът на представената застраховка се 
удължава или се издава нова.
18.10.1. Застрахователната премия следва да е платима еднократно.
18.10.2. Застраховката се сключва от Изпълнителя, след одобрението и от страна на Възложителя.
18.11. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.
19. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител при реда и при условията на чл.112 от 
Закона за обществени поръчки.

При подписване на договора изпълнителят е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 1 12, ал. 1 от 
ЗОП:
- документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор,
- оригинал или заверен от участника документ за гаранция за изпълнение на поръчката;

- Декларация по чл.59, ал. 1, т. 3 и чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (образец 
№ 11)
- Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)(Образец № 10)
20. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс.

Дата на настоящата обява
Дата: 12.06.2020г. /

/ 4 / /
Възложител [ / n f f h  [ /
Трите имена: НИКОЛАЙ БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ

уГ \  gtojihuJ a у /  !
Длъжност: Кмет на район „Оборище“- СО \  ^ \ 0вЧНн л у ^ Н^ \ о б ц и н а ^ У  

\£о ФИК %
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