
С Т О Л И Ч Н А  О Б ЩИ Н А

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА/ С'Я>V

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА ЗА:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на 
Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, 
бл.479, вх.А,

2. Обособена позиция 2 - Упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, 
ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позоция 1)

3. Обособена позиция 3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на 
Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, 
бл.479, вх.А (по обособена позоция 1)
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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е кметът на район ..Младост“ на основание 
Пълномощно №РМЛ 17-ВК08-686-( 1 J/26.05.2017г. на кмета на СО. Възложителят взема 
решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява 
обявлениею sa оощесгвена поръчка и документацията за участие в процедурата. 
11роцедурата се открива на оснапие чл. 73. ал. I във връзка с чл.18. ал.1. т.1 от ЗОИ.

1.2. Описание на предмета па поръчката:

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с 
..Националната npoi рама за енергийна ефективност" по обособени позиции:

1. Обосооепа поипшя 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с 
административен адрес гр. Софии, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А,

2.()оосоосна позиции 2 - У иражняване на строителен надзор по време на 
строителството на Страда е административен адрес гр. София, район „Младост“,
ж. к. „Младос!“ 4, бл.479, вх.А (по обособена ношцпя 1)

з. Обособена позиция 3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на 
Страда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, 
бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)

Данни за ci радаiа — Въведена е в екеплатация 1980г състои се от ведет надземни и един 
сутеренен етаж, на всеки етаж има по четири апартамента. Многофамилната жилищна 
ет рада е с два входа свързани е деформационна фуга, но обект на настоящата поръчка е 
само вхо „А . Конструктивната схема е безскелетно панелна. Общата РЗП на вход А“ е 
2587,04м2

В нас нотни а поръчка са включени за ншь.шение:

11редвижда се да се извърши:

- подмяна на е i арата дограма на жилищните етажи и на сутерена с PVC петкамерна е 
двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на 
юп.юпреминаване д1.40W /т  К. Входните врати и вратата на сервиза да се подменят с AL 
дограма с коефициент на топлопреминаване. l^OW/m K.:

- гоплоизолиране на външната страна на неизолираните фасадни стени с 
експандиран пенополиетирол е дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност 7=0,035 
\\ тК  (вк.1. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и 
полагане на цветна екстериорна мазилка), както и топлоизолационна система по страници 
на прозорци, тип IPS. 5=2 cm. ширина 20 cm с коефициент на топлопроводност 7=0.035 
W тК  (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи), грундиране и 
полагане па цветна силиката екстериорна мазилка;
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- топлоизолиране по изолираните фасадни стени с експандиран пенополистирол с 
дебелина 3 cm. и коефициент на топлопроводност >. 0.035 W/mK (вкл. лепило, арм. 
мрежа, ъглови профили, крепежни елементи), грундиране и полагане на цветна силикатна 
е к с т е р и о р н а м аз и л к а;

- по слените на сутерена над нивото на терена се полага топлоизолационна система 
01 екстрадиран пенополистирол. 6 8 cm и е коефициент на топлопроводност >.=0,030 
\\ тК  (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи), грундиране и 
пола) ане на цветна акрилна екстериорна мазилка тип „мозайка" но цокъл сграда;

за студен плосък покрив изтребване па съществуващата водонаситена и 
ммьрсена юнлоизолация oi керамзитовн гранули, доставка и полагане на топлинна 
изолация от минерална вата 6-12 cm и е коефициент на топлопроводност >.=0,040 W/mK 
върху таванска плоча на студен плосък покрив;

- за 1опьл плосък покрив (над асансьор) — полагане върху почистени покривни 
равнини на екструдиран пенополистирол, 5=8 cm и с коефициент на топлопроводност 
/.—O.tbO \\ тК  върху покривна плоча над асансьорната клетка, вкл. грундиране и полагане 
на цветна силикатна екстериорна мазилка :

- подът към външен въздух (еркери) се гоплоизолира с експандиран пенополистирол 
LPS. 6 8ст с коефициент на топлопроводност >.=0,030 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, 
ъглови профили, крепежни елементи) грундиране и полагане на цветна силикатна 
екстери орна м аз и л ка:

- еъпътваващи С МР свързани е топлинното изолиране на стени и покрив (изкърпваме 
мазилка, нащ раждане парапети на балкони, алуминиев предпазен парапет пред прозорци,

- чаешчен демонтаж, доставка и монтаж на нова изолация ог микропореста гума с 
дебелина ->30 mm. в местата където е компрометирана по разпределителната тръбна 
мрел.а на отоплителната инсталация и инсталацията за БГВ. включително алуминиеви 
лепенки за снадки при ъгли и разклонения: преглед, ревизия и подмяна на 
компро.ме! прани или неработещи арматури на отоплителната инсталация и инсталацията 
за Ь1 В. разположени в общи те част и на сградата.

- ремонт и възстановяване па мълниезащитна инсталация

- orci раняване корозия и замонолитване на панелни връзки и подмяна на главни 
хоризонтални ВиК клонове в сутерен.

КЗ. ( вързани програми. Източник на финансиране:

Поръчка!а се финансира със средствата по ..Националната програма за енергийна 
ефективност на многофа.мнлпи жилищни сгради" (Националната програма) - 
http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid= 117. Програмата е насочена към 
обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите
в мно1 офамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество па жизнената 
среда.

Допустимите дейности за финансиране са:
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* дейности но конструктивно възетановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост 
01 повредите, настъпили но време на експлоатацията, на многофамилните жилищни 
сгради, конто са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

• обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на 
покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

изпьлнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 
задължителни за сградат а в обследването за енергийна ефективност:

у По външните сгради и ограждащи елементи

подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

о 1 оплинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, 
подове и др.).

v По системите set поддържане на микроклимата:

основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 
топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. 
смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

о изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 
източници за енергийнит е потребност и на сградата;

ромон 1 или подмяна па амортизирани общи части па системите за отопление, 
охлаждане и вент илация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

реконс1рукция па вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 
осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

. ромонI или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и 
изпълнение на енергоепестяващо осветление в общите части;

L инсталиране па система за автоматично централизирано управление на 
1 оплоподаването при локални източници, собственост на ССО:

инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление па 
осветлението в общите части на жилищната страда;

1 ашфицирапе па слрадп (монтиране на газов котел и присъединяване към 
I ра,тека i а зоразпре,ic.ni ic.ina мрежа, когато е налична в близост до сградата;

мерки за повишаване па енергийната ефективност па асансьорите.

С ъпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 
мерките ш енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на 
сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите 
строителни и монтажни работи си свързани войнствено с възстановяването на 
първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на 
подмяната на дограма в самостоятелния обект.

По Националната програма ще се финансира икономически най-ефективният пакет 
от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ 
в съответствие е Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн. ДВ. бр, 
л от 200о 1 .. ки л. изм. - ДВ. бр. 85 от 2009 г.. бр. 27 от 2015 г.. в сила от 15.07.2015 г.) .

По Националната програма нима да се финансират:
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Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. 

Подмяна на асансьори е нови или втора употреба. 

Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти.

2. Прогнозна стойност та ингьлнсиис па поръчката

2.1. Прогнозна стойност па норьчката е до 343 040.00 лева (триста четиридесет и 
|рн хиляди и четиридесет) дева без ДДС иди с 411 648,00 лева (четиристотин и 
единадесет хиляди шес тстотин четиридесет и осем лв. ) с включен ДДС.

I. Първа обособена позиция - 336 315.00 лева (триста тридесет и шест хиляди, 
триста и петнадесет) лева без ДДС:

- В тора обособена позиция 4 527.00 лева без ДДС:

3. Трета обособена пошнцнн -  2 108.00 лева без ДДС.

При и31 о 1 вяне на ценовите предложения участниците следва да оферират крайна цена, 
като същата не следва да надвишава максималните прогнозни стойности за съответната
обособена позиция, посочени от Възложителя.

2.2. Начин на плащане -

С ПМС № 23 от 04.02.2016г . са приети Указания за финансиране и изпълнение на 
дейности по сгради, одобрени по Проект BG161P0001-1.2.01-0001 „Енергийно 
обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013. за които към 31.12.2015г. не са извършени строителни и монтажни работи.

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по 
..Национална програма та енергийна ефективност на многофамилннте жилищни 
ei радп . а разплащането но дейност и ще става чрез администрацията на район ..Младост” 
на Си и на база на механизма за разплащане, описан в Методическите указания по 
Националната програма, публикувани на интернет-страницата на Министерство на 
репюнадното развитие и благоустройство:
IlUR• //m‘Ib- govеrnment.bц/ ?controller~cateRorv&catid=l 17 и съгласно проекта на договор 
към документацията за участие.

( писмо тгзх. № 91-00-10/06.02.2017г. от заместник-министър на Министерство на 
pei йона. 1ното развитие и благоустройството определя, откриването на процедурата да 
бьде по реда на чл. 114 от 3(311. Към откриване на процедурата не е осигурено
финансиране и договора с фирмата Изпълнител ще бъде сключен под условие, съгласно 
чл. 114 ЗОИ.

3. Обособени позиции

3,1. Всеки \ час шик има право да представи офер та само за една обособена 
позиция но настоящата поръчка.

4. Вьгможиосл за представяне на вариан ти в оферти те

4.1. Няма възможност за предс тавяне на варианти в офертите.

5. ( рок та изпълнение на обществената поръчка

5.1. Максималният срок за изпълнение на поръчката е:
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1. Обосбена позиция 1 90 календарни дни;

2. Обособена позиция 2 от регистрационния индекс до не по-късно от 20 дни 
след въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове за изпълнение на 
отделните дейности съгласно техническото предложение на участника;

3.Обособена позиция 3 от регистрационния индекс е за целия период на 
изпълнение на строителството, включително времето до датата на подписване на 
Констативен акт обр. 15.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка от датата па публикуване на обявлението 
в „Официален вестник” на Европейския съюз на интернет страницата на „Профила 
на купувача” па Възложи теля http://so-mladost.coin/catcgory/o6mecTвини-поръчки/ 
Участниците могат да се запознаят с документите и на адрес административната 
сграда на Район „Младост , гр. София, ж.к.Младост 3, ул. “Свето Преображение” № 1

РАЗДЕЛ П. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
6 А. ИЗПЪЛНЕНИ! НА СМЕ

6.1 При изпълнение па СМР следва да се спазват правилата и нормите на 
действащото законодателство.

6.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие е Обяснителните записки по всички 
части към инвестиционните проекти па обектите (Приложение № 1) и Количествените 
сметки КС представляващи 1 (риложение № 2 към настоящата документация.

6.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 
са придружени е ..Декларация за съответствие“ съгласно Наредба за съществените 
изисквания към строежи iе и оценяване съответствието на строителните продукти, приета 
е ПМС № 325 от 06.12.20U6 г. п или да се посочат номерата на действащите стандарти с 
технически изисквания към продуктите -  БДС; БДС РN. които въвеждат международни 
или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски 
стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

6.4. Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за 
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 
монтиране, поставяне илп инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на 
el раци те.

Но смисъла на Регламент (ЕС) № 305/201 1 на Европейския парламент и Съвета за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

6
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* ..строителен продукт" означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 
пуснаI на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 
характеристики на строежите по от ношение па основни те изисквания към строежите;

* ..комплект означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-едииствен 
производител, под формата па набор от най-малко два отделни компонента, които 
трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

* ..съществени характеристики" означава онези характеристики на строителния 
продукт. които имат отношение към основните изисквания към строежите;

* ..експлоатационни показатели на строителния продукт" означава експлоатационните 
показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво. 
клас или в описание.

I сд|д за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
сьо 1 ве 1 ствие с Ретламент № .>05/2011. чл. 5. ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за 
сьщесIвениге изисквания кьм слроежите на МРРЬ. приета с ПМС' 325 от 06 декември 
2006i. па МС и оценяване на съот ветствието на строителните продукти. Строителните 
продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи 
предвидената употреба и се придружават от инстру кция и информация за безопасност на 
български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение 111 на Регламент (ЕС) № 305/2011. когато 
за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 
Европейска юхническа оценка (Е 10). При съставена декларация за експлоатационни 
показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ” ;

_) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 
обхванат oi хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 
сьславена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 
маркировката „СЕ":

.>) декларация за съответствие е изискванията на инвестиционния проект, когато 
сIрои 1 е.ши 1 е продукт са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 
производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие е българските национални изисквания 
по отошение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
хараклерисптки за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 
нткпва. кои ю са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 
харакгсрис1икп, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 
със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на 
с I роежц.

Досшвка на оборудване, иотребяващо енергия, свързано с изпълнение на 
енергосиеегяващи мерки в сградит е трябва да бъде придружено с документ и, изискващи 
се от Наредоа на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна
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информация ш продукти, свързани с еиергопотреблението, по отношение на 
консумацията на енергия и на други ресурси.

6.4.1. Специфични технически пшсквапнн към гоп.юфшичпите характеристики па 
е I рои I елни I е продукти за постигане па enepi оснесгнващия ефект в сградите.

Дос тикаш на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и 
лр.) н ред вари i елно се съгласува е Възложителя и с Консултанта.

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на 
CBOiBeniaia страда но националната програма, следва да се предвиждат 
юплоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват па 
нормашвнше изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между 
изискванею за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това 
изискване е направена в табл. 1:

1
i Таблица 1 Съответен вие на нродуктовите области с показателите за разход на енергия, 

peiлаченгнранп в националното законодателство по енергийна ефективност

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламен т (ЕС) № 305/2011 г.
Код на 

област* L П роду ктова об. i аст Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата 
за енергийните характеристики на сградите

2
Врати, прозорци, капаци, врати за 
промишлени и търговски сгради и за 
гаражи и свързаният с тях обков

коефициент на топлопреминаване през прозорците 
(W гтгК)

ion.шини загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух 
(kW)

4
11родукан за топлоизолация. 
Комбинирани изолационни 
комплекти системи

коефициент на топлопреминаване през външните 
стени (W ' пгК)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW)

14 1
1__  J

Дървесни плочи (панели) и елементи коефициент на топлопреминаване през външните 
стени (W пгК)

Г 1 
17 !

„
Зидария и свързани с нея продукти, 
блокове за зидария, строителни 
разтвори, стенни връзки

------------------------------ ---------- i

коефициент на топлопреминаване през външните 
стени (W. пГК)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW)

22

1..... 1

Покривни покрития, горно 
осветление, покривни прозорци и 
спомагателни продукти, покривни 
комплекти

коефициент на топлопреминаване през прозорците 
(W/ пгК);

коефициент па топлопреминаване през покрива (W/ 
т :К)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух 
(kW)

25 i Строителни лепила
коефициент на топлопреминаване през външните 
стени (W nr К)

______ (I
топлинни загуби от топлопреминаване към околната 
среда (kW)

27

_____ f[

Устройства за отопление 
(отоплителни тела от всякакъв гпп 
каго еле.менги oi система)

- коефициент на полезно действие на преноса на 
топлина ог източника до отоплявания и/ или 
охлаждания обем на сградата (%);



■ коефициент па полезно действие на генератора на 
топлина и и.щ студ (°и):

34 С I'poinc.nii! комплект п. компоненти, 
нре. шарително изгот вени елементи

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh/ m2);

1>. Продукт овл области, icon го не ся похватни от Регламент (КС) ,М>305/2011 — продукти, потребяващи
енергия, тя конто в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във
връзка е и ти ьлпението па Дпрекшвя 2010/30/ЕС1

1 l.iMiiii та осветление обши специфични топлинни загуби притоци (W/ nr')

Автономни к.шмаппаторп

коефициент на трансформация на генератора на 
топлина и/ или студ

топлинна мощност па системата за отопление (kW)

топлинна мощност па системата ти охлаждане (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh nr)

3
1 ' 

L !

Видофепни котли за отопление и 
Б1 В (вил. изгарящи пелети и дърва.)

топлинна мощност на системата за отопление (kW);

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, тр ет а  вода. 
осветление и уреди (kWh пг)

4 t лвнчевн ко.Текiори

топлинна мощност па системата за гореща вода (k\V)

обш годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление.и уреди (kWh/nr)

! - ' Аоонл 11 iii eiaiiiiiiii (хомп.текгиj

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за БГВ (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация,, гореща вода. 
осветление и уреди (kWh/nr

6■
Водоохлаждащи агрегати и 
в-ьздулоохла пиели

обш годишен специфичен разход на енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода. 
осветление и уреди (kWh пг)

----------------- . .
7 ерштпомтт (ком пле кт(г)

■

общ годишен специфичен разход па енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода. 
осветление и ype.ni (kWh ;и

* Рекл пера гори па топлина
обш годишен специфичен разход па енергия "iT” 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода. 
осветление и уреди (kWft/itr)

6.-1.2. IIpo ivKjoisii of),i;it i ii, o5\ti;miuu 01  P e i.uiiMtiii (EC) JY« 205/2011 i .

Таблица 2
‘----------------

1 схнпчсскп спецификации в конкретната продуктова област

v

1

1_______ J

i 1роду клона област

Врати, прозорци, 
капани, врати за 
промишлени п 
| ър.| овскн сгря ш и 
за гаражи и

i 1род> ктп Стандарти в конкретната тематична област

БДС. EN 1 241 1:2003—Л 1 - Врати за промишлени п 
i bpiопеки сгра щ п за гаражи

стандарт за продукт

БДС. 1-.N 14351- I/NA - Врати и прозорци
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свързаният с тях 
обков

Сглобяеми 

готови за 

монтаж

стандарт за продукт, технически характеристики

ЧасI 1: Прозорци и външни врати без характеристики за 
устойчивост на огън и/или пропускане на дим

1

J L__

елемент и БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени 
I системи за жилищни сгради

I
!

ьдс EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти 01 експандиран полистирен (EPS), произведени в 
заводски условия

1 1 
ji

БДС. TN 1310 1 - Гоплоизолацпонни продукти за сгради 
продукт от екструдпран полистирен (XPS), произведени в 
заводски условия

БДС EN 1 _> 166 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в 
заводски условия

БДС EN 1 д> 16 / - Гоплоизолацпонни продукти за сгради 
продукти 01 пеностъкло (eg), произведени в заводски 
условия ’

По.тпстпренп | 

Вати

Дървесни

f'-'K EN 1.П68 1 оплоизолационни продукти на сгради 
Продукти от дървесна вата (WYV) произведени в заводски 
условия

1 Тродуктн за 
топлоизолация.

! Комбинирани 
: изолационни 
j комплекти сис теми

Влакна

Минерални

топлоизолационни
ПЛОЧИ

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от експандиран перлит (ЕРВ), произведени в 
заводски условия

БДС 1.N 13170 - Гоплоизолацпонни продукти за сгради 
пролукщ от експандиран корк (ICB), произведени в 
заводски условия

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски 
условия

БДС TN 1 ■> 162 - I оплоизолационни продукти за сгради, 
продукти 01 минерална вата (MW), произведени в заводски 

П условия.

БДС 1-N ISO 13788 -Хигротермални характеристики па 
строител ни компоненти и строителни елементи. 
Гемпература на вътрешната повърхност за предотвратяване 
на критична влажност на повърхността и конденз в 
пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)

БДС I N ISO 14683 Гоплинии мостове в строителните 
коj-iс Iрукцпп. Коефициент на линейно топлопреминаване. 
Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни 

jj стойности

j I I О 05-09j Минерални топлоизолационни плочи

БДС EN 771-1 +А1 -  Изисквания за блокове за зидария

БДС EN 771 - 1/ТИА - Изисквания за блокове за зидария Част 
I: I динени блокове за зидария

11ационално приложение (NA)

БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 
Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-2, NA - Изисквания за блокове за зидария Част 
Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-4 -A  I - Изисквания за блокове за зидария Част 
4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

1 N NA Г Изисквания за блокове за зидария Част

Зидария и 
свързани с нея 
продукт и. блокове 
за зидария, 
строителни 
разтвори, стенни 
връзки

Ту хли 

Кам ьк
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1 'азобетон 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-5/NA - Изисквания за блокове за зидария

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

БДС EN 771-6/NA - Изисквания за блокове за зидария

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

БДС EN 1745 Зидария и продукти за зидария Методи за 
определяне на изчислителни топлинни стойности

1 юкрпвни 
покрития, горно 
осветление, 
покривни прозорци 
и спомагателни 
иродук'1 и. 
покривни 
комплекти

Стъкло и 

Рамки от 

PVC или 

Алуминий 

или дърво

БДС EN 1304 N А 
приспособления

динени покривни керемиди и

Референти стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната 
npoi рама през сградниге ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за 

сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

и, W/m2K

№
по

ред
Видове ограждащи комстру кции и елементи за сгради със среднообемна вътрешна 

температура
0; > 15 °С

1.
—

Външни стени, граничещи с външен въздух
------------------------  ' 0.28

2.

! С. 1 епп га отопляемо прострапсгво. i ранпчещп с 
неоюпляемо пространство, кога го разликата между 
среднообемнататемпература на отопляемото и 
неоюпляемото пространство е равна или по-голяма от 5 
°С

■t----—--------------------—------- —_______ ____
1

0,50

3. Външни стени на отопляем подземен етаж. граничещи 
със земята 0.60

1 Полова плоча нал неогоплясм подземен етаж 
-------- 1---------- ---------------------------------- 0.50

5. 11ол на отопляемо пространство, директно граничещ със 
земя 1 а в сграда без подземен етаж 0,40

| 6. Пол на отопляем подземен етаж, граничещ със земята 0,45

7.
11од на отопляемо пространство, граничещо е външен 
вьзл>\. под пад проходи иди над други открити 
прос 1 pane i ва. еркери 0.25

8. С 1C на. гаван или под. граничещи е външен въздух или 
със земята, при вградено площно отопление 0,40

9-

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой 
с дебелина 6 O.j O m: гаван на наклонен нлп скален 
покрив е 01 опдявано подпокрпино просгранство. 
предназначено за обитаване j

0,25

и



10.

1 аванска плоча на неотопляем плосък покрив с 
възду шен слой с дебелина 
5 •> 0.30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или 
невентилиран наклонен 'скатен покрив със или без 
вертикални ограждащи елементи в подпокривното 
пространство

0,30

11. Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух 2,2

12.
_...

Врага, плътна, граничеща с неотопляемо пространство
----- ---- -  - •- .... - - - ... ....-------- - ----------------  ■ - - ..

3,5

про
-’еферен i пп стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през 
фачнп ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват 

за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите

№
по

ред

■-.....- ... -

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uw, W/nrK

1.
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид 
(PVC) с гри п повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип 
отваряемост с рамка oi PVC

1,4

О

L...J

-----  — — - -  - - ---------

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, е рамка от дърво/покривни прозорци за 
всеки Iпп отваряемостсрамкаoi дърво 1,6/1,8

i 3.
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ое на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат 
топлинен мост 2,0

t i l Окачени фасади окачени фасади с повишени изисквания 1,75/1.9

6.4.3. I схнически изисквания към тонлофизнчни характеристики на доставени па 
строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експаиднран (EPS) и
скч 1 р)диран (XPS, и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) е такива 
прод\ кд п

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за 
топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най- 
малко следните елементи:

• Пеюрим. стаоилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на
топлопроводност /. < 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия 
па 11 зпитване.

12



или

« Негорим, стабилизиран фасаден екетрудиран полистирол, с коефициент на 
топлопроводност /. < U,U33 VV/m.K, със съответна плътност при определени 
условия на изпитване.

или

* Фасадни плоскости от минерална вата - >. < 0,040 VV/m.K, със съответна плътност 
при определени условия на изпитване.

или

* Iоплоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на -
коефициент па топлопроводност >. < 0,029 W/m.K при определени условия на 
изпитване. .

« Минерални топлоизолационни плочи - /. < 0,045 W/m.K, при определени условия 
па изпитване.

hi EPS и \P S  се препоръчва би се декларират също: деформация при определени 
условия па натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън 
перпендикулярно ни повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; 
продължително водопоглъщаие чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и 
пренасяне на водни пари; динамична коравина; реакция на огън; клас на горимост — по 
норми за съответното предназначение в сградата.

hi вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност на 
размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; 
динамична якост: свиваемост: якост на опън перпендикулярно на лицевата част; 
клас на горимост - А1.

1 оплоизолационнише продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с 
конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде 
оразмерени в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната 
плътност.

* елаеличпа лепилна прахообразна смес за лепене па топлоизолационни плочи, 
съвместима е конкретната топлоизолационна система и основния 
то п ло и з ол аци о н е н п роду кт;

* еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловаме на 
Iоплоизолационни плочи от hPS, за шпакловаме на основи от цимент, сглобяеми 
елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за 
декорат ивни детайли;

» армираща стъклотекстилна мрежа е алкалоустойчиво покритие за вграждане в 
топлоизолационната система, съвместима е предлаганата топлоизолационна 
система;

* пмпрс1 на I op-заздрави юл па дисперсна основа, предназначен за основи, които ще 
оъдат третирани е продукти oi групата на акрилни. силикатни или силиконови 
продукти според конкретното предназначение;

* отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, 
комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с

13



различен грануломенричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на 
продукта, както и оцветители е висока устойчивост към UV лъчи и лоши 
климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу 
м>4)-1 11 лишеи. 1 1ароиропусклпва и водоотблъскваща мазилка съгласно
ар.хи гектурен проект на сградата.

Дебел и наш на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия 
проекл на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с 
1ехнически1е параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното 
обследване.

Посочените по-горе топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са 
препоръчителни и не изчерпват приложението на други продукти, които отговарят на 
приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект.

Изчисленията, направени в част ..Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са 
задължи толни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на 
топлинна изолация па страдаш. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, 
разработени в част архитекту рна са също задължителни за строителя, като корекции на 
архитектурно -  строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно 
коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, 
които трябва да се постигнат е полагане на топлоизолационна система за съответното 
предназначение в сградата, като този коефициенти също се взимат от инвестиционния 
проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от 
обследването за енергийна ефективност.

6.4.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи

Проекдните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се 
представя в част архитектурна на инвестиционния проект.

Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или 
на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните 
детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на 
съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли 
ia характерните зони. като дидатациоппи или работни фуги, водоприемници, отдушници, 
ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за 
преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се 
наклон и др. В работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и 
към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните 
системи в съответствие е техническия проект: предписания за извършване на водна проба 
и изискванията за поддържане по време на експлоатация.

Физико-механичнито характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и 
хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят па 
нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и 
предвидените им функции и предназначение.

Видовете сгроителни 
хидроизолации и на

продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на 
хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и
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съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са 
съответно па база па:

* огьваеми битумни мушами:

» пластмасови и каучукови мушами;

* бип мнонолимернп съсгавп:

* гечни полимерни съсчави:

* циментнополимерни състави.

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на 
сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

* 1СХПИЧССКН ге характеристики и технологията за изпълнение на строежа;

* вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно 
обновяване или преустройство;

* вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, 
циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);

* компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;

* вида и начина па водоо i веждаието;

* използваемостта па покрива.

6.4.5. I схннчески изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени 
прозорци и вра in, конто ще се монгпрач върху фасадите ма сградите.

В сь0 1 ВС1ствие е Наредба ,\у от 2004,\ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на 
строежа комплекти трябва да бъдач придружени с декларация за съответствие от 
изпитване на чипа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и 
БДС BN ISO 10077-1:2006. която съдържа най-малко следната информация за: •

• коефициента па топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в 
W m К:

• коефициен га па топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;

• коефициент на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;

• коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);

• радиациоинше характеристики - степен на свечлопропускливост и 
спектрална характеристика;

• въздухоиропускливосчта на образеца;

• водонепропуекливостта;

• защитата ог ш\м.

6.4.И. 1 схннчески изисквания към енергийните характеристики за слънчеви 
колектори за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на вода за 
оитови нужди в сградата, (неприложимо за настоящата поръчка)
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С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са 
следи ите изисквания:

6.4.6.1. Плоски слънчеви колектори (неприложимо за настоящата поръчка)

* Коефициент па абсорбция (а) > 90%

■* Коефициен т на емисия (в ) </-- 5%

* Обобщен коефициент на топлинни загуби ( 1% </= 5 Вт/м2К )

* Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско 
съдържание на желязо

» Работно налягане на колектора 6 бара

6.4.6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори (неприложимо за настоящата 
поръчка)

* Коефициент на абсорбция (и) >/■ 90%

* Коефициент на емисия (е ) </- 5%

* Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 1,5 Вт/м2К )

6.4.7. 1 емшчеекн изисквания към никои доставени па строежа продукти,
по 1 реонващн enepi ни (освет ление и уреди) (неприложимо за настоящата поръчка)

6.4.7.1. Светлинен поток та консумирана мощност на източника на светлина или 
светлинен добив на източника за вг раждане в осветителит е:

* Компактни флуоресцентни осветители не по-малко от 70 lm/W;

* Флуоресцент ни оевегители не по-малко от 70 lm/W;

* Натриеви освети юли не по-малко от 120 lm/W;

* Метал-халогенидни осветители: Tie по-малко ог 60 lm/W;

6.4.7.2. С веглинен добив на източника за вграждане в осветителите -  за светодподни
- не по-малко от 60 lm/W;

Рпергиен клас па осветителя препоръчва се клас А. съгл. Регламент (ЕО) 
874/2012.

Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 
347/2010.

С реден (номинален) период на работа, по време на който известен брой 
осветители отказват напълно:

Компактни флуоресцентни осветители: 50% не по-малко от 20 000 часа: 

Флуоресцен тни осветители 50% не по-малко от 15 000 часа:

Натриеви осветители 50% не по-малко от 15 000 часа.

Намаляване на светлинния поток - за светодподни осветители: • не повече от 
30 % за не по-малко от 50 000 часа

Всички еветлотехническн параметри па осветителя се удостоверяват с протокол 
от изпит ва тел на лаборатория.
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В случаите косато се ползва самостоятелно източник на светлина за директна замяна, 
неговите технически параметри се удостоверяват, като изрично се подчертава, че 
става въпрос за използван светлинен източник, а не за осветител.

6.4.8. I ехнпчески изисквания към термопомпи (неприложимо за настоящата 
поръчка)

1ехническиie изисквани се отнасяi за минимален СОР (коефициент на преобразуване па 
енергията). Спорел вида па термопомпата се препоръчват да се залагат следните
изисквания:

Вид на термопомпата:___________  СОР:

Солов разтвор - вода - 3.5

Вода -  вода - 4 .Q

Въздух - въздух - 3.5

Въздух - вода -3,5

Директен обмен земя. свързана с вода - 4.0

6.4.6. Гехнпчески изисквания към водотреппи котли (неприложимо за настоящата 
поръчка)

-----------
К11Д при КПД при

Мощност

(kW)

номинална мощност частичен товар

Вид на котела средна
температура

на

водата (в ;С)

изисквания 

за КПД. 

изразен

В °о

средна

температура на 

водата (в °С)

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %

Стандартни котли 4 -400 70 >г 84+2 logPn >= 50 >” 80+3 logPn

Нискотемпера- 
турни котли 11 -) - 400 70

и______________

>= 87,5+1.5 
logPn 40 >= 87,5+1,5 logPn

Г а зо-
кондензнращи
котли

4 -4 0 0 70 - 91 + 1 logPn 30 12) >= 97+1 logPn

Подобрени
кондензацион

ни котли
4-400 70 94.0 -1.0 * 

logPn

Година на
производство

Произведени 
преди 1978 70 78,0 +2,0 * 

log(GVIOOO) 50 72,0+3,0 * 
log(0P„/1000)

J Котли на биомаса j 
с естесiвена тяга

1 (ропзведепи 
1978-1994 70 80.0 • 2.0 * 

ю§(Ф|,„, 1000) 50 75,0 +3,0 * 
log(0P„/1000)

11роизведени 
след 1994 70 81,0 +2,0 * 

Iog(0Pn/1000) 50 77,0 +3,0 * 
log(0Pn/1000)
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Котли irl биомаса 
е и jkjc Iйени гяга

Произведени 
преди 1978 70 80.0 -2.0 * * 

log(4>Pl,/IQ0;0) 50 75,0 -3,0 * 
ю“(Фрп/1000)

11роптнедеиа 
1978-1980 70 82.0 - 2.0 * 

1ое(Ф|1|: 1000 50 77.5 +3,0 41 
log(OPl/)000j

Ilpoiiiiic iciiii 
1986-1994 70 84,0 - 2,0 * 

log(Cv„ 1000) 50 80,0 +3,0 * 
Iog(0|ln/I0()0)

1 Ipon шедепв 
е. ю. 1 199! 70

_____

85.0 -2.0 * 
1оа(Ф[.„ 1000 j

81.5 - 3 1  * 
1од(Ф|.,/1000)

I см пери Т) ри на мхранвишд ш вола. в ico 1 ела.

I оч. 11п|на мощност на котела при номинално налягане

Забележка: Навсякъде в документацията, къде то е тпо.ттш конкретен стандарт, 
тпн, спецификации, техническа оценка, техническо одобрение или технически 
еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите.

<>.Ь. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

> пражняване на строителец надзор по време на строителството, съгласно чл. 166. 
Til ог зуг (то издаване па Разрешение за по.тзвцпе/Удоетовереиие за въвеждане в 

екеи.юакшия). н следиш! задължителен обхват, регламентиран в ч.т.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъооразно започване па строежа:

- |!ь.щоIа и правилно съставяне па актовете н протоколите по време на строителството:

- пай,.шепне па строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията 
за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за 
пожарна безопасност, опазване на околната среда по време па строителството;

- спапкше па ишеквапиата за здравословни и безопасни условия на труд g строителството;

" качество па влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за 
безонаспос т:

- недопускане на увреждане па трет и дина и имоти в следствие на строителството; 

оценка la u  ..loci впиоел па строежа от лица е \вреждаишп

- 1 однос! па ei роежа sa въвеждане в експлоат ация;

- контрол върху предварн телппя график за изпълнение наСМР;

* Ипотвнне н подписване на всички актове и протоколи но време па строителството.
пеоочо.и ми та оценка па строежите, съгласно изискванията за безопасност и 
закопосьооришою пм изпълнение, стадиони ЧУ 1 п Наредба Na3/31.07,2003 г. за съставяне 
па актове п протоколи по време на е i роителството;

* OiKpiiuane па строителната площад кан определяне нает рошел пата линия и ниво 
111 съот ветния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223. ал. 2 от ЗУТ, при съставяне 
па необходимия за юва протокол по Наредба No3 от 2003г. засъставяме па актове и 
протоколи по време па е гриителсiною:
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* Заверка 11a Заповеднаiа каши а па строежа u писмено уведомяване в 7-дневен срок от 
заверка 1 а. компезенiнше органи в оощинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция 
по труда;

* Изпълняване функциите па координатор по безопасност и здраве за етапа па 
сфоизелсгвото, съгласно чл.5, ал.З ог Наредба No 2 от 2004 г. за минимални изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи.

* Предосчавяне пред Възложителя па едномесечни отчетни окончателен отчет за 
извършения сфоителен надзор по време на изпълнение на строително -монтажните 
раоогп. съдържащ: списък па основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, 
за коню е упражнен гекущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за 
възникнали проолеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

* Източване на Окончателен доклад за счроежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ. за
издаване па Удостоверение завъвеждането му в експлоатация или Разрешение за ползване, 
включително технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 
паспорти на строежите.

* Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинскатаадминистрация/ДНСК19

6.В. iiilBiX 1111 ОРС КМ КОИ i РОЛ тю време на строителството:

У нражпяване на контролни дейности при изпълнение на строителството:

Упражняване па контрол на строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството 
и еъоз вететвието па изпълняваните СМР п влаганите строителни продукти с проектната 
документация и договорите за изпълнение:

Подписване па протокол за предаване па строителната площадка; протокол за 
>езановяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на 
изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на 
провежданите мерки по обновяване на сградата.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използвай конкретен стандарт,тип, 
спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва 
да се има предвид и еквивалент на същите.

Ш. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
'• Оощи изисквания към участниците в процедурата

!Л. И процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват 
оългарски или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 
какдо и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или 
> ел> гата. съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

7.2. 13 случаи, че Учасминал участва като обединение, което не е регистрирано 
к ат  еамоечоятелно юридическо лице съответствието е критериите за подбор се доказва от 
ооединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. с изключение на 
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение па поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
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и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението.

/'.3. Възложителят не поставя каквию и да е изисквания относно правната форма 
нод която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

7. 4. когато У частникъ т е обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт. споразумение и/или друг 
приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 
поръчка. 1 . права!а п задълженията па участниците в обединението; 2. дейностите, които 
ще изпълнява всеки член на ооедпненпето и 3. уговаряне на солидарна отговорност между 
участниците в обединението.

7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. следва да бъде 
определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на 
настоящата обществена поръчка.

/А>. Ь с.1) чай че обединението е регистрирано но БУЛСГАГ. преди датата па 
подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или 
др_ма иден шфицираща информация в съот ветствие със законодателството на държавата, в 
коя ю участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 
при провеждането на процедурата. случай, че не е регистрирано и при възлагане 
изньлненпею на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка. Участникът 
следва да извърши регистрацията но ЬУЛСЧАТ. след уведомяването му за извършеното 
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 
поръчка;

7.7. Подизпълнители

'-■/■1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 
конто ще пм възложат, ако възнамерява! да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

/ .7.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за о тст раняване от процедурата.

■ 7.J. Възложи 1 сляI изисква замяна па подизпълнител, който не отговаря на 
условията по т .7.7. 2.

77.4. koiaio час! та от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
оьде прешлена като отделен обект па изпълнителя или на възложителя, възложителят 
заплаща вьзна! раждеиие за тази част на подизпълнителя.

1'' 1 ^плащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа па искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложи теля в 15-дмевен срок от получаването му.

/.7.0 Към искането по тт 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като иедължими.
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7./.7. Възложи !хмяг и ми прано да откаже плащане по т.7.7.4., когато. искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7-68, Правилата относно директните разплащапия с подизпълнители са посочени 
it настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане 
на поръчка та.

7.7.У. Независимо oi възможността за използване на подизпълнители 
оповорпосгга за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.7.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на 
изпълнението му. изпълнителя г уведомява възложителя за името, данните за кон такт и 
предекшителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 
възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода па изпълнението 
на поръчка га.

7 .,.ll. Замяна или включване па подизпълнител по време на изпълнение на 
доктор та обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, 
ако са и тълпели едновременно следните условия: 1. за повия подизпълнител не са налице 
основанията за отстраняване в процедурата; 2. повият подизпълнител отговаря па 
критерииle за подбор, на които е оттодарял предишният подизпълнител, включително по 
oi пошепне на Дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 
изп ълнените до момента дейности.

7.7.12. При замяна или включване па подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, конто доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. 
к1сдно с копие па договора за подпзпъ.тнение или на допълнителното споразумение в 
тридневен срок or тяхното сключване,

1,Ь. Пипе. косю \ наета в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
моди (пълнител в офертата на др\т участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
13 процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да \ частва само в едно обединение.

/.У. Свързани .шип по смисъла па паргр.2. т.45 от дои.разпоредби па 3011 не 
Muiai да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.Н). 3 часп-шцше в процедурата следва да отговарят на изискванията па чл.54. 
ал.1.т. 1.т. 2. т.З, г. 4. т.5, г.6 и т.7 от ЗОИ и чл.55, ал. 1, т. 1 и т.4 от 3011.

Забележка: Основанията тю чл.54. ал. 1. т. 1. т.2 и тз 7 от ЗОП се отнасят за:

;т. лицата, които представляват участника или кандидата:

0 1 ПШ£иа- копю са членове на управителни и надзорни органи на участника или 
кандидатм:

в . др\ I и лица със ciai) к който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този. валиден за представляващите го лица. 
членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията но чл. 54. ал. !. г. 1.2 и 7 от 3011 ее отнасят за повече от едно лице. 
всички лица подписват елин и същ ВЬДОП. Когато е налице необходимост от защита на
ШЧНП1С данни или при различие в обстоятелствата., свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54. ал. I. т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в 
°!делен Ь.ЙДОГ! за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при
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подаване на повече от един ЕЕДОП. обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се 
съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява 
съответния стопански субект

7.11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г" от Единния 
европейски документ за обществени поръчки (Е.ЕДОГ1) липсата на основания по чл. 3. т. 8 
0 1 Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици, включително следва да представи Декларация Образец №7А.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност:

8.1 За оооеооена позиции 1 - V частникът трябва да е вписан в Централния регистър па 
Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в 
аналогичен peineiьр съгласно законодателството на държавата в която е установен за 
посочения обхват па дейности.

8.2. За доказване па професионалната годност за обособена позиция 1 участникът
предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
информация за обстоятелствата по т.8.1 съобразно националните база данни, в която се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информацията.

8.3. За обособена позиция 2: Участникът да притежава валидно Удостовереине/Лицеиз, 
съгласно чл.167 oi 3> 1 за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.
В случай, че \ частникът с чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност
може да се извършва и oi лица. притежаващи документ, издаден от компетентен орган
па държава членка на ЕС. или на друга държава-страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава 
дейност.

8.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки I Е1.Д011) информация за обст оятелствата пот,8.3 съобразно националните база 
данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 
коиго съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 
длъжни да предоставят информацията.

8ш. За обособена позиция 3 не се поставят изисквания към участниците относно 
10ДН0С1 ia (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

V. Икономически и финансови изисквания към участниците

6.1. Всеки участник трябва да е реализирал:

• За обособена позиция 1 минимален общ оборот, включително минимален оборот 
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, 
за последниic ipn приключили финансови години в зависимост от датата, на която 
участникш е създаден или с започнал дейността си в размер 500 000 (петстотин
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хиляди) лева, от който 330 000 лева (триеха и тридесет хиляди) в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката.

* За обособена позиции 2 нима изисквания за икономически и финансови 
състояние към участниците.

* Sa обособена позиции 3 няма изисквания за икономически и финансови 
състояние към участниците

0.2. Участникът предоставя (декларира) в Ндинния европейски документ за обществени 
поръчки (Д:1:ДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 и годишния финансов отчет 
(1ФО) или някоя oi съставните му части, когато публикуването им се изисква от 
законодателството па държавата, в която участникът е установен.

i а ос. тежка. Котато по обект и впи причини у час шикът не може да представи исканите от 
възложителя документи, аш може да докаже икономическото и финансовото си състояние 
е всеки друг доку мент, които възложи теля т приеме за подходящ.

10. 1 ечпичееки възможности и квалификации 

За обособена по ищци 1

1ил- М пигьленеппе на стpuniе.тетвоти: Участникът трябва да има опит за изпълнение 
па поръчката. През последните 5 години считано от датата па подаване на офертата да е
изпълнил поне две дейности е предмет и обем идентични или сходни с тези на 
поръчката

* 11од дои нос 1. сходна е предме т а на поръчката следва да се разбират СМР за 
преустройство и или реконструкция п или основен ремонт на сгради и/или строителство 
на нови сгради по смисъла на § 5. т. 38. т. 40. т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация 
oi следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на 
хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на 
о топлителна. В и К и електрическа инс талация.

10.2. \ частникът предоставя (декларира) в Тдинния европейски документ за обществени 
поръчки (Ь  ДОН, информация за обстоятелствата по т.10.1 за строителството изпълнено 
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 
идентично иди сходно е предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
място 10. вида и ооема. както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания:

10.3. Участникът трябва да разполага е инженерно-технически персонал за изпълнение 
на поръчката, включващ най-малко:

10.3.1 За изпълнение па строителството:

Ръководи т е.I на екипа: -Виеше образование с професионална квалификация "строителен 
инженер или еквивалентна. Профееион отпи в техническото ръководство най-малко на 
един въведен в експлоатация строителен обект. Седем години огтит в упражняване на 
професионалната си квалификация/специалност.

1 ехнически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.1бЗа, ал.4 от ЗУТ или 
за чуждестранни лица -  еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която 
са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.
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Специалист по електротехника: ‘Средно образование с четиригодишен курс на 
обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. 
• I ри юдини ОПИ1 в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

( 1K'Hiia.iiie i но водоснабдяване н кана лизания: ‘Средно образование с четиригодишен 
курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и 
канализация или еквивалентна. ♦ 1 ри години опит в упражняване на професионалната си 
к вал и ф и кат т и я/е пени ал мост.

( IICIUIa iiR'i li() отопление и вентилации: «Средно образование е четиригодишен курс на 
обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. 
’ * Ри 101111111 011111 в упражняване на професионалната еи квалификация/специалност.

v псцпалне т за кон т рол но качест вою/о гт оворнпк по качеството: ‘Виеше образование 
е професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. 
•Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 
за безопасност или еквивален т .

( ncmia.iiici по здравословни и безопасни условия па труд: ‘Завършен курс на 
обу чение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 
специализираните слу жби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, 
свързани със зашитата и профилактиките па професионалните рискове и Наредба № РД- 

“ 01 ^   ̂ 1 10 /с.ютнтята п реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд (обн.. ДВ. бр. 102,2009 г.) и/нли по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
па строттт. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на 
ооучепие. ‘Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд 
най-малко на един въведен is експлоатация строит. обект.

10.4. \ частникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.3. за инженерно-техническият
персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на 
лицата.

10.44. За и нтъ.шепне на строи iс.тс т вото:

Участникьт предоставя (декларира) в Е.дниния европейски 
поръчки (1.1.ДОН) информация за обстоятелствата тю т .10.3.1 
персонал.

документ за обществени 
заинженерно-техническият

Н)ш. \ частник-bi трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 
000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.

Ю.(). \ час шикът предос тавя (декларира) в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЬЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5. за разполагаемото 
техническо оборудване, което ще ползва.

10.7. Участникът да прилага :

Е Система за управление па качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват 
включващ е трои т елно-мотгт ажпи рабо ти:
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2. Система за управление пи отношение на околната среда ISO 14001:2004 или
еквивалентна.

10.8. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.7. за прилагане на: 1.
Сертификат за внедрена система за управление па качеството ISO 9001:2008 или 
еквивален т с обхват включващ строително-монтажни работи;

2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или
еквивалент;

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредиI прани по съответната серияевропейскп стандарти от Изпълнителна агенция 
Ьь.парека ел\ жоа та акредитация или от дрз i национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
opi ани зацпя та акредитация. за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация па органи за 
оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи,
1 l ншноьени в други Оър.жави членки, какшо и други доказателства за еквивалентни мерки 
за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

За обособена поящия 2

10.2. \ час I никъ1 да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 
(ipn) 1 одими, считано от датата на подаване на офертатада е изпълнил поне една услуга 
но упражняване строителен надзор на най-малко един обекта за преустройство 
пили реконсiр \кипя пили основен ремонт на сгради п или строителство на нови 
сгради по смисъла па §5. г. 38. т. 40. т. 42 и т. 44 от ЗУТ.

10.10. 3 час 1 никьI предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
порочни I ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.9. за услугите, за упражняване 
на сфоителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване офертата, е посочване на стойностите, датите и получателите, заедно е 
доказа 1елс1во та извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и 
др. по преценка па участиците).

За обособена позиция 3

li/.i 1. 3 час шикът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно 
"ЛИ ка,° чаС1 от строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертатада е изпълнил поне една услуга но осъществяване на 
инвес 1 и I орскн кош род самосюнгелно или като част от строителен надзор

H1.12.V частникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.Ю.Пза услугите, осъществяване 
па инвес i и iорскн контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнени 
през последниie три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на 
с 1 оиносIn 1 е. датите и получателите, заедно е доказателство за извършената услуга.

10.13.\ часптикь! фябва да разполаг а с инженерно-технически персонал за изпълнение на 
поръчката, включващ най-малко:
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" Вьково дше» па екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър, инженер специалност „ПГС7ССС” или архитект, специалност 
„Архитектура". или еквиваленя на опи т в осъществяване на инвеститорски 
контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на 
минимум 1 /един/ сходен обект;

* Двама експерти е минималнаобразователно-квалификационна степен 
средно или виеше строително-техническо образование, опит в 
осъществяване па инвеститорски контрол самостоятелно или като част от 
екни па сяроияелен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;

' Под сходен обекд за доказване опи та на експерти'те/еледва да се разбира обект с 
въвеждане на енергоефективни мерки в същесгвуващиили новопостроени жилищни и/или 
обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло 
изолация и поещвяне на дограма отнася се за всички обособени позиции/.

!0Д4. \ часгнпкъ'1 предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
порьчки (1 1.ДОП) информация за обстоятелствата по я. 10.13 за екипа от експерти, в 
кой то посочва професионалната компетентност на лица

11. Използване на капацитета на трети лица.

11.1. 3 частиците мотая да се позоват па капацитета на трети лица. независимо от 
правната връзка между тях. по отношение па критериите, свързани с икономическото и 
финансовото сьсюяние. юхничееките способности и професионалната компетентност.

отношение па критериите, свързани с професионална компетентност.
) частиците мотат да се позоват па капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 
възложителя, ще участват в изпълнението на частта оя поръчката, за която е необходим 
то зи капаци гея.

1 1-' Кот a Iо > частникья се позовава па капаци тета на грети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага е техните ресурси, като представи документи за поетите от 
трети те лица задължения.

1 1.4. 1 ренде лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 
на кои то участникът се позовава па техния капацитет и за тях да не са налице основанията 
за отстраняване от процедурата.

I 1.5 Вьзло/китоляя изисква участника да замени посоченото от него ярето лице, ако то не 
отговаря па някое от условията по т. 11.4.

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 
\ час шика и яре тояо лице. чии то капацитет се използва за доказване на съотве тствие с 
кршерише. свързани с икономическото и финансовото състояние.

1 1.7. Кога то участник в процедурата е обединение оя физически и/или юридически лица. 
топ може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета па трети лица 
при спазване на условия та по я. 1 1.2 -  11.4.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
криIерите за подбор се доказва оя обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него. е изключение на своя вета  регис трация, представяне на сертификат или 
др\то условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
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нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
13. С ъдържание на офертите н изисквания:

13.1. Офер та та включва:

13.1. 1. опис па съдържанието:

13.1.2. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител па участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 
п изискванията на възложи теля:

Обособена позиция 1

Предложение изготвено по Образец №1 - за позицията за която се подава Оферта, 
включващо:

* Срок за изпълнение па СМР

* 1 ех по. то! ия на с трои le.ic I во i о подробно описание па изпълнението на поръчката

* Линеен график за изпълнение на СМР

* Описание на предвижданите за влагане материали

* 1 аранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи

O’* > Чек 1 пика в процедура 1 а се изисква да демонстрира, че неговите предложения по 
о Iиотспие строителството па обекта отговарят на техническите изисквания ма 
Възложителя. Срок за изпълнение на СМР, подробно описание на изпълнението на 
поръчката, описание на материалите, които ще се използват в строителството и 
предложение за гаранционен срок за извършените СМР. В предложението за срок ма 
изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е 
реалистично чрез представен линеен календарен план - т рафик.

Кьм техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за съответствие, 
издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, 
удостоверяващи съответствието па влаганите материали със съответните спецификации и 
стандарти.

5а обособена позиция 2

„1 !редложение за изпълнение на поръчката" изготвено по Образец № 1А 

5а обособена позиция 3

..Предложение за изпълнение на поръчката" изготвено по Образен № 1Б

в) декларация за сът засне с кла) зи те па приложения проект на договор - Образец №2:
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г) декларация за срока на валидност на офертата - Обратен №3:

д ) декларация, че нрн htioibmiic на офертата еа спазени задълженията, свързани с данъци 
и оси 1 у ровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 
Образен .М>4;

е) Декларация съгласно изискванията на НПНЕМЖС. приета с ПМС 18 от 29.01.2015. изм. 
е ПМС 282 ог 19.10.2015 на МРРБ - Образец №5:

13.1.3. > члсшикь! декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
кри Iерите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 
поръчки (РЕД011). Рогато Участникът е посочил, че ще използва капацитета па трети 
лица за доказване па съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участнкът е
обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението.

Ь.1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;

13.1.5. Когато участникът е обс/ 
от документ (учредителния акт.

нтнение, което не е юридическо лице. се представя копие 
споразумение и/или друг приложим документ), от който

да е видно правното основание за създаване па обединението, както и следната 
информация вьв връзка е конкретната обществена поръчка:

1. права 1 а и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

а. дейност ите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява 
обединениеiо за целите па обществената поръчка;

13 1.6. Ценово предложение - Образец № 6, 6.4, 61> - за позициията за която се подава 
Оферта.

При несъответствие между цифрова и изписана е думи цена ще се взема предвид 
изписаната с думи.

В цената па договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение 
поръчката в описания вид и обхват .

на

13.1./. Образец № 7 -  декларация за всички задължени 
30 п.

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от

13.1.8. Образец Л« 7л по на. л. т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
евьрпити Iе е гях лица и icxiime действителни собственици
14. Подаване па оферта

• . Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от 
упълномощен от него пре ютавител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 
е препорьчапа пратка е обратна разписка, па адрес гр. София. ж.к.Младоет 3. ул. "Свето 
1 1реооражспне № 1. Деловодство - i nineiа е номера от 1 до 4.
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14.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в 
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, 
включи 1елно участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция. 
1елефон и по възможносч факс и електронен адрес: наименованието на поръчката и 
обосооената позиция за която се подават документите.

14.е. Опаковката включва документите по т. 13. опис па представените документи, както 
и отделен запечатан непрозрачен плик е надпис "Предлагани ценови параметри".
който съдържа ценовото предложение тю т. 13.1.6.

14.4. lie се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

14.л. Koiaio към момента ма изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 
мясюто. определено за гмхного подаване, все още има чакащи лица. те се включват в 
ашеьк. който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 
Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като
не се Дон> ска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени 
в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 
комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от 
предаващою лице и о т председателя на комисията

15. Кри 1 срият за оценка на предложения та е 

За обособена позиция 1 - „най-ниска цена“. 

За ооособена позиция 2 - „най-ниска цена“

За обособена позиция 3 - „най-ниска цена“

16. 1 аранции за изпълнение на договора -  условия, размер н начин на плащане:

16.1. 1 аранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на 
договора за обществена поръчка без включен ДДС.

1о._. 1 иранците се предоставят в една от следните форми:
16.2.1. парична сума:

16.2.2. банкова гаранция:

' ас11 аховка, komio ооезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 
на изпълни теля.

16.3. Гаршщшпа но г. 10.2.1 ,п„ 16.2.2 може да се предостави от името на 
изпълнителя за сметка на грето лице - гарант,

16.4 \  частникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение или за авансово предоставените средства.

1(0 Когато 1пбранимт изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 
от съдружниците в пето може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 
па сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1о.(,. \  еловия та за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя.
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16.7. При представяно па гаранцията вън вид на платежно нареждане - паричната 
ewniee внася по сметка па СО район ..Младост" IHAN: ВС 64 SOM В 9130 33 17609501, 
„ОЬЩШК К’Л БЛИКА” ЛД, адрес: МЛАДОСТ

H).S, Ivoiaio участникът изоере гаранцията та изпълнение да бъде банкова гаранция, 
кипва юьа трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено 
поискване в което Възложителя т заяви, че изпълнителят ие е изпълнил задължение по 
договора за възлагане па Обществената поръчка.

Възложителят ще освободи гдришята за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, нрет кон то средст вата законно са престояли при него.

17. Вьзложитсля'1 сключва писмен договор е избрания за изпълнител участник по 
]жда и при условията па чл. 112 от Закопа на обществени поръчки. При подписване па 
договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в 
съответствие с чл. 1 12 ал. 1 от 3011

Н, Информация та ниьджеиня га, сиьртани с данъци 
отходната среда, закри,ш на заетостта и условията па труд

н осигуровки,опазване на

 ̂ частниците мотат да получат необходимата информация задълженията, свързани 
е даньци н .осигуровки, опазване па околната среда, закрила на заетостта и условията на
.рът. конто са в си та в Република България и отнцеими към строителството, предмет па 
пор ьчка т а. как го следва:

От носно за.щлжеиията. сварвани е данъци и осигуровки: 

Национална агенция но приходите:

Инф^матшжщхелефон на. И АП - 0700 18 700: ин терне т адрес: www.nap.ba

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство па околната среда и водите

Информационен цеп i ьр на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София. >л. "У; I даде го if* № 67 
I елефон: 02/ 940 633 1

Интернет адрес: hup: w>\u .3.moow.uoygninicm.bn'

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

.Министерство па гр\да п социалната политика:

Интернет адрес: hup; yyuи ,шИр.цо\eminent.bo 

София 1051.\.т. 1‘риадица №2 

1 елефон: 02,8119 443
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IV. Приложения, образци ма документи:

iVatiyilljLmi образец m единици евроненекп документ зя обществени поръчки
1ЕК ДОИ)

Ч:к1 I: Информации in процедурата ia възлагане на обществена поръчка и
аьмагнити орган или възложителя

за

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник~на 
Ьвропеиския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, пои условие че ЕЕЛОП е създаден 
и п опълнен чрез електронната система з а ВЕДОТ?., Позоваване на съответното обявление2, 
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
ОВЕС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в OB S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

К ош ю щ кднат а за участие в състезателна процедура не се публикува в ОсЬиииален 
вестник на Европейския съюз, възл агдщия т орган шшвъзл ожителят трябва дае ключ и 
информация, която позволява гщоцед_шдгпаза_в ъзлагане на обществена поръчка да бъде 
недвусмислено идентисЬииирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 
съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 
ооществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към 
публикация ма национално равнище): [.... ]

ИНФОРМАЦИЯ 1д МГОЦГ.р Гл [ А ЗА UbJ.IAI АПК 11Л ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, ,щи условие че 
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-гоое електронна система за FF/\nn я

попълнена от икономи»^™., оператор.

Идентифициране на eb3/iOH(umenaJ Отговор: Кмет на район „Младост", Столична 
община

Име: [Десислава Петрова Иванчева

Службите ма Комисията ще предоставят безплатен д о с т ^ о ^ г р ^ а  система за ЕЕД Ш  
на Всзла1ащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на 
електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като 
покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 
квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка 1.1 от съответното обявление. В случай на 
съвмео на процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички
заинтересовани възложители на обществени поръчки.
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Отговор: Обновяване за енергийна ефективност па 
мтюгифамнлни жилищни сгради на територията па 
Столична община, район ..Младост", във връзка с 
..Национална га програма та енергийна ефективност па 
много фамилни жилищни сгради", по обособени 
потници:

1. Обособена позиция I - Извършване на
строително-монтажни лей пости па Сграда с 
административен адрес гр. София. район 
..Младостж.к, ..Младост" 4. бл.479. вх.Д

2. Обособена позиция 2 - Упражняване на
строителен надзор тю време на строителството на 
Ciрала с административен адрес гр. София, район 
...V IдадосI . ж .к ,  ,,Младост" 4 . б л , 4 7 9 .  и \ . Л  (п о  
о о о с и б с н а  потоцня I)

, _
л. СЧюсобсна позиция 3 - Ипвесппорскп контрол но 

време па строителството на Сграда е 
административен адрес гр. София, район 
..Младееi . ж.к. ,,Младост" 4. бл.479. вх.А (по 
обособена позиция I)

Название или кратко описание на поръчката": [ ]

Референтен номер на досието, определен от 
възлагащия орган или възложителя (око е 
приложимо)ъ:

: i

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 
икономическия опеоатоо

Ч;ц ill:  Информация та икономнчсстснц оператор

За коя обществена поръчки се отнася?

А: И И Ф о Е М л Ц И Я  1 \  ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация: Отговор:

11 \ i с: I ]

11дем i нфЛ|\;щиино|i номер но (Де . ако с приложимо: I J
Ако не е приложимо, моля посочете др\л национален I J
ндс н i ифпкццнопе! i номер, ако е необходимо и
приложимо

Iкщенскн адрес: I...... I

Вж. точки II. 1.1 и Ил. 3 от съответното обявление 

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
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Лице или лица за контакт“: 1......1
Телефон: [......]
Ел. поща: i......]
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): 1......]

Общи информация: Отговор:

Икономическият оператор микро-. малко или средно 
предприятие ли е7?

[] Да [] Не

Само в случаи че поръчкага е запазена х : U Да[]Не
икономическият оператор защитено предприятие ли е 
или социално предприятие ' . или ще осигури 
изпълнението на поръчката в контекста па програми 
за създаване на защитени работни места?

Ако „ д а “ , какъв е съответният процент работници с 
увреждания или в неравностойно положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители 
към коя категория или категории работници с 
увреждания или в неравностойно положение 
принадлежат.

[.••]

[....]

Ако е приложимо, посочете дали икономическият 
оператор е peincrpnpan в официалния списък на 
одобрените икономически оператори или дали има 
еквива.тетеп сертификат (иапр. съгласно национална 
квалификационна система

П Да [] Не [] Не се прилага

|
(система за предварително класиране)?

Ако „ д а “ :

Моля, отговорете на въпросите в останалите части
or 10311 раздел, раздел L н. когато е целесъобразно.,
ДАУА1 li от i a in част, попълнете час i V. когато е
приложимо, н и ри всички случаи попълнете и

................ ........ .......................................... ..

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 
предприятия (OB L 124 20 5.2003 г стр. 36) Тази информация се изисква само за 
ст ат ист ически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто 
годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто 
годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки 
предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не 
надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 
милиона евро.

Вж. точка III. 1.5 от обявлението за поръчка

J Те. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 
неравностойно положение.
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подпишете час т VI.

а) Моля посочете наименование го па списъка или 
cepI ифика I а и съответния регистрационен или 
cepI пфикационен номер, ако е приложимо: 
о) Ако сертификатът ш регистрацията или за 
сертифицирането е наличен в електронен формат, 
моля, посочете:

о) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа):
/••••//.....Н ..... 11..... 7
в) L........]

в) Моля. поеочеге препратки към документите, от 
коию епава ясно на какво се основава регистрацията 
или сертифицирането и. ако е приложимо, 
класификацията в официалния списък111:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли 
всички 'задължителни критерии за подбор?
Ако „не” :
В д о п ъ л н е н и е  моли, iio iib .in cie  . т н с и а и щ  i а 
и н ф о р м а ц и и  н часч IV,  н а п е л и  Л.  1». В н . т  I 
и ю р е л  с . п  чай  С А М О  ако  т оча  се и зи ск ва  а ,гл а с н о  
с ъ о т вет н о т о  о б я вл е н и е  и ли  д о к ум е н т а ц и я т а  за 
о б щ ест вен а т а  п о р ъ ч к а :
д) Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за плащането на 
соцналноосигуритслни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган 
или вьщожигеля да получи удостоверението чрез 
пряк оезплдген достъп до национална база данни във 
всяка държава членка?
1ко съответните документи са на разположение в 

електронен фор мат, моля, посочете:

Форма на участие:
•

Отговор:
---------— -

Икономическият оператор участва ли в процедурата 
за възлагане па обществена поръчка заедно с други 
икономически оператори1'?

[J Да U Не

1 ™ т Г  МтЯ’ УверШе Се' Че осташште Участващи оператори представят отделен

Ако „да”.
а) моля. посочете ролята на икономическия 
операIор в i руната (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля. посочете другите икономически
опера 1 ори. кои то у чаетват заедно в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка:
в) кога 1 о е приложимо, посочете името на 
у час 1 ващаia i ру па:

б) : [........ ]

в) : !........ |

0 бособени шпиц и и Отговор:

Когато е приложимо, означение на 
обособена , а и те позиция п. за конто 
икономическия! оператор желае да направи

[ J

г ) [] Да [J Не

A) I.J Да [J Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа):
/••••••//.....][..... ][..... 7

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.
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Ь:  И н ф о р м а ц и я  ja u n  ti i а в н т е д ш  i. н л  и к о н о м и ч е с к и я  о п е р а т о р

оферта:

Ако е приложимо, моля, посочете имепю/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 
ди представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане
на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:
---------- ------------------------------

Отговор:

Пълното име [.... ];
заедно с датата и мястото на раждане, ако е (..... 3
необходимо:

Длъжно,ст/Действащ в качеството си на

Пощенски адрес:

Телефон:

Ел. поща:

Ако е необходимо, моля да предоставите [..... ]
подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...):

В: МНФОРМ \Ш1Я ОТНОСНО П ШО.1 SIUHETO И \ КАПАЦИТЕТА ПА ДРМ П СУБЕКТИ

[.... ]

т-------
I.... ]

Използване на чужд капацитет: Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли []Да []Не 
капацитета ма други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и 

1 критериите и нравилата (ако има такива}., 
посочени н част V по-долу?

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б 
от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които 
не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство -  
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IVи \/за всеки от съответните субекти12, доколкото
тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще 
използва,

Р * Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
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i : Информации за подизпълнители, чиню капацитет икономическият оператор няма да 
и пюлзва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 
изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част 
от поръчката?

Отговор:

[]Да []Не Ако да  и доколкото е известно, моля, 
приложете списък на предлаганите 
подизпълнители:

(JJKWJLLLLJ'Jf.'i.ю.шишелят изрично изисква тази шнЬопмсшия в допълнение 
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите ишЬормишшта. 
изисквана съгласно раздели А и Ь от настоящата част и част I I I  за всяка
съответни подизпълнител и.

(категория)

Част III: Основания за изключване

Д: Ос  ПОИ\Ш1Я,  СВЪГЧ Mill С ИЛКА 1Л ГКЛШ1 ПРИСЪДИ

член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1 i част не в престъпни организация1' \
2. Корупция14 \

3. И зм а м а .

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности :

Д Изпиране ни нари или финансиране на тероризъм* * 14 * * 17

° Съгласно определението в член 2 от Рамково^зешение 2008/841/ПВР на Съвета^т24~октомври
2008 г. относно борбата с организираната престъпност (OB L 300. 11.11.2008 г., стр 42)

14 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 
Европейския съюз, OB С 195, 25.6.1997 г. стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково 
решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния 
сектор OB L 192, 31.7.2003 г, стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията 
съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) 
или на икономическия оператор.

,5 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 
общности (OB С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

' Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. 
относно оорбата срещу тероризма (OB L 164, 22.6.2002 п, стр. 3). Това основание за изключване 
също оохваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на
престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

7 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (OB L 309, 25.11.2005 г., стр.
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[A Детски труд и други форми на трафик на хораis

Основания, свързани с наказателни присъди 
съгласно националните разпоредби за 
прилагане на основанията, посочени в 
член 57, параграф 1 от Директивата:

Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което
е член на неговия административен, 
управителен или надзорен орган или което 
има правомощия да го представлява, да взема 
решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи, окончателна присъда във 
връзка с едно от изброените по-горе 
основания която е произнесена най-много 
преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на 
изключване, пряко определен в присъдата?

[]Да П Не

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на 
документа):
I....][.... ][.... ][.... Г

Ако „да", моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 
1 — б се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

а)дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[

б)
в) продължителността на срока на изключване 
[.... ] и съответната(ите) точка(и) [ ]

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): [.... ][.....][.....][.....]21

В случай на присъда, икономическият j [] Да [] Не 
оператор взел ли е мерки, с които да докаже 
своята надеждност въпреки наличието на 
съответните основания за изключване 2' : 
(„реабилитиране ио спои инициатива")? I

8 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент  
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на 
хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково реш ение 2002/629/ПВР 
на Съвета (OB L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19

20

22

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20̂ 4̂ 24ЛЕс”6И6 С НаЦИ0НаЛНИте Разп°РеДби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
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Ако „да", моля опишете предприетите [..... ]
мерки'1":

Ь.  IX  ПОВЛНПЯ, С .ВММАНИ (. ПЛАЩАНЕТО МА ДАНЪЦИ и д и  СОЦНАЛНООС11ГУРИТЕЛ1Ш I5IIOCKI1

Плащане на данъци или 
социалноосигурителни вносни:

Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е 
ксички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, както в 
страната, в кояю гой е установен, така и в 
държавата членка на възлагащия орган или 
възложителя, ако е различна от страната на 
установяване?

[] Да [] Не

Данъци Социалноосигурителни
Ако „не", моля посочете: вноски

а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума,
а И .... ]
б )[.... J

а) Е.... ]б)[..... ]

в) как е установено нарушението на
задълженията:

в 1) [] Да [] Не в!) [] Да [] Не

1) чрез съдебно решение или 
административен акт-

II Да || Не I I Да [] Не

Решението или актът с окончателен и

1...... 1 Е...... I

обвързващ характер ли е?

Моля. посочете датата на присъдата 
или решението/акта.

Н е. 1 \ чан на приет,-щ срокът на 
и гк. почване, ако е определен пряко и 
присъда ш:

2) пи друг начин? Моля, уточнете:

[ ...... ] Е...... 1

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 
задълженията си, като изплати или поеме

в2) I ...J в2)

обвързващ EtHf сзжим0и] да изплати
г) П Да 1] Не

г) [] Да [] Не
дължимите дзньци или Ако „да", моля, опишете
социалноосигурителни вноски, Ако „да", моля,

подробно: [.... ]
включително, когато е приложимо, всички опишете подробно: 

Е.... ]начислени лихви или глоби?

Ано съответните документи по (уеб адрес, орган или служба, издаващи

Като се има предвид естеството на извършените'престъпления (еднократни, повтарящи се 
ъисгемни,..), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат
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отношение на плащането на данъци или документа, точно позоваване на документа):24 
социалноосигурителни вноски е на [.... //.....][.....][.....]
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

В: ОС НОВЛППЯ, CULI*Ш111 С HLC ЪСТОЯ'1 Е .ШОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАР> ШЕПНЕ25

Моля, имаите предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 
нарушение да обхваща няколко различни форми на поведение.

--------- --- - —  ■ -------

- ч

Информация относно евентуална 
несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение

I--------------------------- -------------------- -

Отговор:

Икономическият оператор нарушил ли е, 
до  кол кото му е известно, задълженията си в 

I областта на екологичното, социалното или 
трудовото право21*?

П Да [3 Не

Ако „да", икономическият оператор взел ли е 
мерки, с които да докаже своята надеждност 
въпреки наличието на основанието за 
изключване („реабилитиране по своя 
инициатива")? 
f] Да [] Не

Ако да", моля опишете предприетите мерки:
1.....1

Икономическият оператор в една от следните 
еМТуаЦИИ ;щ е - 
а) обявен в несъстоятелност, или

ПДа [J Не

!lj)e, EVICT на ПРОИЗВОДСТВО 110 
HCCLCTOU 1 СДНОСТ мни ликвидация, или

спора syoeime с кредиторите. п.ш
1! аеякакв.а аналот ичма ситуация, възникваща 
ти сходна процедура сьгласни националните 
законови и подзаконови актове ’ . или 
U неговите активи си администрира! от

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57. параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената 
поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията 
за обществената поръчка.
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ликвидатор или от съда. или.

е) стопанската му дейност е прекратена? 
Alio „да“:

Моля представете подробност и:

Моля. посочете причините, поради 
конто икономическият оператор ще 
ок 1C в СЪС ГОЯ И ИС Ц) изпълни
поръчката, като се вземат предвид 
приложимите национални норми и 
мерки за продължаване на 
стопанската дейност при тезиX 'Ooc 1 оитедетва

j ........I

il\(J СЬ()ПШ1ЧИН1Ш1С ООКУАШНИШ си //и 
римши-шущм a с юктронеп фирмиш. mo di. 
посочете

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, т очно позоваване на 
документа): [..... ][......][......] [ ......]

Икономическият оператор .извършил ли е 
тежко професионални нарушение 14 ? 
Ако „да“, моля. опишете подробно:

U Да [J Не, 

[..... ]

Ако „да", икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[..... ]

1 (кономнческинт оператор сключил ли е 
спора sy меппа с друпт икономически 
опера i ори. насочени към нарушаване на 
кон курсаинат а?
Ако „да“, моля. опишете подробно:

П Да [1 Не

и

Ако „да", икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да", моля опишете предприетите мерки: 
[..... ]

Тази информация не -трябва да се дава ако изключването ма икономически оператори в един от 
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право 
ьез каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в 
състояние да изпълни поръчката.

Л к °  е прилож имо, еж. о п р ед ел ен и ят а  в н ационалнот о законодат елст во, 
съот вет нот о о б я в л е н и е  или в докум ент ацият а за общ ест венат а поръчка.
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Икономическия I оператор има ли
информация за конфликта на интереси*0,
свързан с участието vis в процсдураза за

П Да [J Не

възлагаме на ооществена 
Ако „да“, моля, опишете подробно:

поръчка

Икономическият оператор или свързано с
п е т  предприятие, предоставял ли е 
консул l ain ски услу г и на възлагащия орган 
или на възложителя или участвал ли е по 
друг начин в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка? 
Ако „да“, моля. опишете подробно:

Случвало ли се е в миналото договор за 
обществена поръчка, договор за поръчка с 
възложител или договор за концесия на 
икономическия оператор да е бил предсрочно 
прекрачен или да са му били палшапи 
обезщетения или други подобни санкции във 
връзка с такава поръчка в миналото? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:

Ако „да“, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да", моля опишете предприетите мерки:

Може ли икономическият оператор да 
потвърди, че:
а) не е виновен та подаване па неверни данни 
при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението 
па критериите за подбор;

б) нс е у крил такава информация:

в) може без забавяне да предостави 
придружаващите доку мент и, изисквани от 
възлагащия орган или възложителя: и

| ) не се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане на решения 
01 възлагащия орган или възложителя, да 
получи поверителна информация, която може 
да му даде неоправдани предимства в 
процедура! а за въз.кнане па обществена 
поръчка. или да предостави поради 
небрежност подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние върху 
решения ia по отношение на изключването, 
подбора или възлагането?

[] Да [] Не

Какт о  е п о со че н о  е н а ц ион алн от о законодат елст во, съ о т вет н о т о  о б я в л ен и е  или  в 
докум ент ацият а за общ ест венат а поръчка.

41



i ДР> I ’ll ОС 110ВЛНМЯ i V II IK. ПОЧВАНЕ, KOMI O МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 
II МШОП MIOTO 1АКОНОДА I Е. ICTBO НА НК5ДА1 МЦПЯ ОП  ЛИ II. Ill ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПА ДЪРЖАНА

Ч. П ИКА

Специф ични национални основания за 
изклю чване

Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в

От говор:

[•■■] П Да G Не

документацията за обществената поръчка?

Ако документацията, изисквана в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката са достъпни 
по електронен път, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа):
/•... //.... ][■....и ....Г

И ел> Mail че се нри fai а никое [] Да [J Не
специфично национални основание sa 
и {ключнане, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по 
своя инициатива?
Ако „да", моля опишете предприетите мерки:

Част I V: Критерии за подбор

От носно крит ериит е за подбор (раздела  илираздели А - Г  от наст оящ ат а част )
иконом ическият  операт ор заявява, че

а :  О ь ш о  > К W ЧИМ I \  1КТ1ЧКП К П П  Е И Ш  }д ПОДБОР

И коном ическият  операт ор следва да попълни т ази инф орм ация само ако възлагащ ият  ~ 
орган или възлож ит елят  е посочил в съот вет нот о обявление или в докум ент ацият а за 
поръчкат а, посочена с  обявлениет о, че иконом ическият  операт ор м ож е да се ограничи до 

попълванет о й в раздел а  от част IV, без да т рябва да я попълва в друг раздел на част IV-
.(-----  --------- - . - ,

Спазване на всички изисквани крит ерии за От говор:
подбор

(ой отговаря на изискваните критерии за □ Да [] Не
подбор:

Моля Да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо, ”
1
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A : I ОДПОС I

Иконом ическият  операт ор следва да предост ави инф орм ация само к о г а т о ~ к р ^ е р ^ е 7 а  
подбор са били изисквани от възлагащ ия орган или възлож ит еля в обявлениет о или в 
докум ент ацият а за поръчкат а, посочена в обявлениет о.

Годност 1 ---------------------------------------------------------------—
От говор:

1 j Той е вписан в съответния професионален 
ИЛИ търговски регистър в държавата членка, в 
която е установен32:

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[•..]

(Увб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): (.... ][.....][ ][ ]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или [] Да [] Не

членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни Ако да, моля посочете какво и дали
съответната услуга в държавата на икономическият оператор го притежава: [...] []
установяване? Да [] Не

Ако съответните документи са на
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на

разположение в електронен формат, моля,
посочете:

• ----------------------------------- [_
документа): [.... ][ ] [  ] [  i

Ь:  11КОИО\ШЧЕ( KO II ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

' “ * * • “ *  ° перат ° р  Следе°  1)0 " Р е ш а е л  илфорш ацип с и ш , „огат оприт ериит е за  ~
поооор са оили изисквани от възлагащ ия орган или възлож ит еля в обявлениет о, или в 
докум ент ацият а за поръчкат а, посочена в обявлениет о

И коном ическо и ф инансово съст ояние От говор:

1а) Неговият („общ") годишен оборот за броя година: [.... ] оборот:[..... ][...]валута
финансови години, изисквани в съответното година: [.... ] оборот:[..... ][...]валута година-
обявление или в документацията за f..... ] оборот:[..... ][...]валута
поръчката, е както следва:
и / и л и (брой години, среден оборот):
16) Неговият среден годишен оборот за броя [..... ],[.....][...]валута
години, изисквани в съответното обявление

32 " ,  "  --------------— ------------ --- — - —    _____________________ ___ __

Ката е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
оп ера,„ор о ош  държ ава йа се пр и л а га ш  в р у ги  

изисквания  _________ .... ^  / -'сиизисквания, п о со че н и  в съ щ о т о  прилож ение
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1------------------------------ ----------------------- —------------
или в документацията за поръчката, е както (уеб адрес, орган или служба, издаващи
следва33(): документа, точно позоваване на
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля,

документа): [.... ][.....][.....][... ]

посочете:

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 
стопанската област, обхваната от поръчката и

година: [.... ] оборот:[..... ][...(валута

посочена в съответното обявление, или в година: [.... ] оборот:[.....][...]валута
документацията за поръчката, за изисквания 
брой финансови години, е както следва: 
и /или

26) Неговият среден годишен оборот в 
областта и за броя години, изисквани в 
съответното обявление или документацията 
за поръчката, е както следва34:
Ако съответните документи са на 
разположение е електронен формат, моля, 
посочете:

година: [.... ] оборот:[..... ][...]валута

(брой години, среден оборот): 
[ М ][...] валута

3) В случай че липсва информация относно 
оборота (общия или конкретния) за целия 
изискуем период, моля, посочете датата, на 
която икономическият оператор е учреден 
или е започнал дейността си:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [.....][.....][.....][.....у

4) Що се отнася до финансовите 
съотношения33, посочени в съответното 
обявление, или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че реалната им стойност е, 
както следва:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

(посочване на изискваното съотношение — 
съотношение между х и ул — и стойността)
г 1 г 137

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [.....][.....][.....][,....у

33 ~

34

Само ако е разрешено в съответното обявление
поръчка. или в документацията за обществената

36

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената 
поръчкз.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



5) Застрахователната сума по неговата [.... ]Д.....][...] валута

застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност" възлиза на: 
А к о  съответната информация е на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на
посочете:

—  -  ------------------------- --------- - _________
документа): [.....][.....][.....][.....]

6) Що се отнася до другите икономически или 
финансови изисквания, ако има такива,
които може да са посочени в съответното 
обявление или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която 
може да е била посочена в съответното

[...]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
обявление или в документацията за документа, точно позоваване на
обществената поръчка, е достъпна по 
електронен път, моля, посочете:

документацията): [.... ][.....][..... ][ ]

B: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за Брой години (този период е определен в
строителство: обявлението или документацията за

През референтния период30 икономическият обществената поръчка): [.... ]

оператор е извършил следните строителни 
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от най-

Строителни работи: [.... ]

важните строителни работи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи

разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на
посочете: документа): [.....][.....][... . ][ ]

16) Само за обществени поръчки за "  ---------
доставки и обществени поръчки за услуги: Брой години (този период е определен в

През референтния период3' икономическият обявлението или документацията за
оператор е извършил следните основни 
доставки или е предоставил следните

обществената поръчка): [.... ]

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит
отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 
отпреди повече от три години.
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основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 
датите и получателите, независимо дали са 
публични или частни субекти40:

2) Той може да използва следните технически 
лица или органи41, особено тези, отговарящи 
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство 
икономическият оператор ще може да 
използва технически лица или органи при 
извършване на строителството:

Описание Суми Дати Получате
ли

3) Той използва следните технически 
съоръжения и мерки за гарантиране на 
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде 
в състояние да прилага следните системи за 
управление и за проследяване на веригата на 
доставка:

5) За комплексни стоки или услуги или, по 
изключение, за стоки или услуги, които са 
със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 
извършването на проверки'1'’ на неговия 
производствен или технически капацитет и, 
когато е необходимо, на средствата за 
проучване и изследване, с които разполага, 
както и на мерките за контрол на качеството?

6) Следната образователна и професионална 
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 
и/или (в зависимост от изискванията, 
посочени в обявлението, или в 
документацията за обществената поръчка)

1-

С други думи всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

” За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на
икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II раздел 
В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име
от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или
услуги;
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1 б) неговия ръководен състав: б )[.... ]

7) При изпълнение на поръчката 
икономическият оператор ще може да 
приложи следните мерки за управление на

[..... ]

околната среда:

8) Средната годишна численост на състава на Година, средна годишна численост на състава:
1 икономическия оператор и броят на 

ръководния персонал през последните три 
години са, както следва:

[..... ]Л......L
[..... ],[......L

[..... ],[......],

Година, брой на ръководните кадри:
1 [..... 1 1 ...... !,

[.....М......J,

[..... U ......]

9) Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово 
разположение за изпълнение на договора:

[..... ]

1 0 ) Икономическият оператор възнамерява 
евентуално да възложи на подизпълнител43 
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:

[..... ]

i 1) За обществени поръчки за доставки
Икономическият оператор ще достави [•••][] Да [] Не
изискваните мостри, описания или снимки на 
продуктите, коиго не трябва да са 
придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор 
декларира, че ще осигури изискваните 
сертификати за автентичност.

П Да [] Не

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [..... J[...... ][ ][ ]

12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да 
представи изискваните сертификати, 
изготвени от официално признати институции 
или агенции по контрол на качеството, 
доказващи съответствието на продуктите,

П Да [) Не

Ако икономическият операторТрешил да възложи подизпълнението на ч а с^ д о го в о ^ р а и ^  
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен 
ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
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които могат да бъдат ясно идентифицирани 
чрез позоваване на технически спецификации 
или стандарти, посочени в обявлението или в 
документацията за поръчката?
Ако „не", моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства могат да бъдат 
представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля,

: посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на
документа): [.... ][.....][.....][..... ]

1 : t  I Л П Д А П П  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ МА КАЧЕСТВОТО II СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани 
от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 
обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с 
увреждания.
Ако „не , моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно схемата за 
гарантиране на качеството могат да бъдат 
представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря ма 
задължителните стандарти или системи за 
екологично управление?
Ако „не , моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно 
стандартите или системите за екологично 
управление могат да бъдат представени:

Отговор:

[] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [.... ][.....][.....][.....]

П Да [] Не
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Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля,
посочете: ! (Уе& адрес, орган или служба, издаващи

документа, точно позоваване на:
j документа): [.... ][.....][.....][.....]

Час! \ : Намаляване на брои на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 
орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 
правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 
които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 
информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 
сертификати или форми ни документални доказателства, ако има такива, които трябва да 
бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка, посочена в обявлението.

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 
състезателен диалог и партньорство за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Той изпълнява целите и
недискриминационните критерии или 
правила, които трябва да бъдат приложени, за 
да се ограничи броят на кандидатите по 
следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати 
или други форми на документални 
доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 
дали икономическият оператор разполага с 
изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми 
на документални доказателства са на 
разположение в електронен формат44, моля, 
посочете за всички от тях:

Отговор:

[] Да [] Не4

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [.....][.....][.....][.....у46

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II -  V по-горе, е вярна и
точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни
данни.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо
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Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в
случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез 
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 
достъпна безплатно'4/; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече 
притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 
съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен 
европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане 
на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на 
Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [.... ]

4' При условие че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб 
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която 
позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това 
трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

“ В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59. параграф 5, втора 
алинея от Директива 2014/24/ЕС
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ОБРАЗЕЦ  №  1

( наименование на участника )

u p i: ин)/кг.нш : за  и зп ъ л н е н и е  ма п о р ъ ч к а т а

Долуподписан ият/ата

(трите имена)

в качеството си на ..........................  в/на ..
........................ със седалище адрес

.... Е ИК (БУЛСТАТ)
на управление

участник в открита процедура та възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Ооповиване та енергийна ефективност на мнш офамилни жилищни сгради па 
територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност па многофамплпи жилищни сгради“, по 
Ооособена позиция i - Извършване на строително-монтажнгг дейности на Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

С настоящ°то 11 ред славя мс нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената 
порьчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с 
I ехническите спецификации.

Пзиъ. шепне ю на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

* IЬисквания 1 а на Закопа та устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената 
категория строи телет во:

* Наредба №2 от а 1.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
I•’България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР. съоръжения и 
ст роителпи обект и

« С I рои 1слно-монт ажин ic раооти щс бъдат изпълнени в съответствие с изискванията 
към строежите па чл. 169. ал. 1. ал.2 и ал.З от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при 
извършване на строи телни и монтажни работи.

* В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на 
чл. 169 а от ЗУ Т.

- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163. ал. 2. т. 3 
от ЗУ I ). когато се изисква от възложителя.

* С I рои 1 елно-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата
.еловият н реда ?а задължи 1елно застраховане в проектирането и 

строителството (приет с ПМС No 38 от 2004 i .; обн. ДВ.бр. 17 от 2 март 2004 г.).

- Цялата действаща нормативна уредба, свързана е изпълнението на обществената 
поръчка.
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1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа 
оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
ооществената поръчка Обновяване за енергийна ефективно?! на многофамилни 
жилищни сгради на територията на Столична община, район „Вьзрзаждане“, във 
връзка е „Националната програма за енергийна ефективност на многофамплни 
жилищни сгради“, по Обособена позиции 1 - Извършване на строително-монтажни 
Дейности на Сграда е административен адрес гр. Софии, район „Младост“, ж.к. 
„Младост“ 4, б.т.479, в\.А ”

Срок за изпълнение на поръчката: ...................................... /словом/ календарни дни.

Прилагаме линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 
строително-монтажните работи.

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

1. Описание па предвижданите за влагане материали

О частникът опиат (а таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на 
материалите, които смята Оа вложи при изпълнението на дейностите. Участникът 
описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за 
различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото 
техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи

Про, зукг/ма 1 ерпа 
.1 110

количествена
сметка

Предложение на 
> час шика с описание на 

спецификациите

--------------------
1 Производна 

ел/
Доставчик

Приложени 
сертификати н/или 

декларации за 
съответствие и/или 

др.

— --------- --- -............— .......
-  -  -  J

........ ...... ..... - ------------- --------------------------

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със 
съответните спецификации и стандарти.

12 1юдроб|1° 0Ш|Сан|1с 1Ш организацията и гехнологията на изпълнение на 
строително-монтажните работи.

2.2.1. Предложение за технология и организация при изпълнението на 
строителството;

2.2.2. Организация па ръководството па обекта и мерки по управление па
качеството, опазване па околната среда и осигуряване па безопасни и здравословни 
условия на труд:

график.
з. Планиране изпълнението на обекта, вклю1тително линеен календарен план-

2. 1 (редлагаме гарапс 1 аранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 
............................  години
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Зиоележка: Пред.юлсеиието за гаранционен срок да е в съответствие с Наредба 
.\<г 2 от 31,0 ,2003 ш въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни 
обекти .

11[м несьогветс'1 ние ни посочените в гази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо та нас е предложението, посочено е думи.

Ilpii.iO/Heumi

1. Линеен график ш изпълнение па СМР.

2. С ертификаш ui съответствие па влаганите материали.

' * I ред. тлееш: е та технология и организация при и и(ълнециего на строителството;

4. Организация на ръководството па обекта н мерки по управление на качеството, 
опазване па околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

л. Планиране изпълнението на обекта.

6. Други по преценка на участниците.

- la I а : Подние (1 печат: .................. ...........
(име, длъжност)
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ОБРАЗЕЦ  №  JA

( наименование на участника )

п Р Е Д Д о  Ж Е II И Е ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата

в качеството си па 
(ЬУЛСТАТ)......................

(трите имена)
.......................... в/на

със седалище
.................................... , ЕИК
адрес на управление

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
> пражпяванс па строителен надзор по време па строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

1. Дениосште, конто ще извършим за изпълнение па поръчката са:

, * > иражняване па строителен надзор по време на строителството, съгласно чл,
166; ;UI,1- l J  01 ЗУТ (ло ,пдава,1е на Разрешение за ползване/Удостоверепие за въвеждане 
в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа:

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителсгвото;

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите
спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на 
строителството;

- спазване на изискванията за здравословни 
строителството;

~ качесзво на влагани те строителни материали 
норми те за безопасност;

и безопасни условия на труд в 

и изделия и съответствието им с

недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 
строителството;

- оценката за достъпност на ст роежа от лица с увреждания; 

lomioei на с 1 рое/ка за въвеждане в експлоатация:

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР:

• Изготвяне II подписване на всички актове и протоколи по време па 
строителството, необходими »  оценка „а строежите, съгласно изискванията за 
“ “  закон°съобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба

J j  ' ' ~ м • id L Ьс 1 авм||с на ак 1 ове 11 протоколи по време на строителството;

* 0,К,)1Ша,,е “а ‘•‘‘PoimvHiaia площадка и определяне на строителната линия и 
ИИВ0 За сьответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223. ал. 2 от ЗУТ. при
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съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството;

• Заверка па Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дпевен 
срок 01 заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК. РСПБС, 
Инспекция но труда:

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа
па е 1 ропIелсIвото сьшасно чл.5, ал.а от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи.

* Нредоезавяне пред Възложителя на тримесечни отчети п окончателен отчет
за извършения е i рои селен надзор но време на изпълнение на строително — монтажните 
раоонн съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, 
за кои ю е \ пражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за 
възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването 
им.

- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168. ал.6 от ЗУТ. за 
издаване па Удостоверение за въвеждането му в експлоатация, включително всички 
видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите.

* Внасяне на съшвсгнше окончателни доклади в Общинската администрация

2. ( лед като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 
техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение па 
отделните дейности:

2.1. С рокь 1 за изготвяне па окончателен доклад след подписване на констативен 
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДИСК или НАГ за издаване 
Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация
............................................................................  словом, календарни дни (не повече от 15
календарни дни).

11рп иееъо1ве1С1вие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Даза: Подпис и печат:

(име, длъжност)
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ОИГАЗПЦ ЛЪ / / ;

( нт м еш т ииие на участ ника ) 

ПРЕДЛОЖЕНИ*: ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

До.чупидипеанняj ага .......................
<трите името

в качеството си на ..........................  в/на
(Б A J 1C ! A I )........................  със седалище и адрес на

...... . Е ИК
управление

' ^ СПШК “ 1'ткр'" “ «Р«мед>|» ™ шанианс па обществена поръчка с предмет- 
■ н и т  н горски кон,,,,,., „о „рече ш, ервггелегшш, Ш, „Сграда с административен 

адрес | р. с ифни, район „ VI.ia.4oci", жм.„М.,адрс|" 4, 6.1,47'), нх.А

1 .1  ъг.таенн сме да упражняваме Инвеститорски контрол, като изпълняваме
I. пдпш.с си съоорашо получено от страна „а И .пълнителя възлагателно писмо та
конкретно определена мпогофамилна жилищна сграда, попадаща и обхвата на
4,011,,пи.,,а обособена потицш, до отдаване па Удостоверение та въвеждане в
експлоатация на съответната срала. В случай, че Възложителят изпрати възлагателно
потмо едновременно за всички сгради или та част о, сградите, се ангажирам да

шътпявам функции,е ча инвеститорски контрол едновременно та всяка конкретна 
сградя, г

2- " Е ,,редста“ 1м " т е т к т ,  доклад за строежа та конкретния обект в срок от 
I.ILLU ) раоогии .ши. след подписване па Констативен акт обр. 15.

-г Ангажираме ес та осигурим ежедневно присъствието па експертите от 
инвсспт юрскня екип,

4. ia периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от ^003 г за
въвеж,Ш1|е а експлоатация па строежите в Република Ьългария и минимални гаранционни
1 «1 изпьлнепи сгромтелни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на

гьопкмш.с видове сгроите.шн работи, се ангажираме при появата на дефекти, за паша
смсгка да участваме, при коисштпрапсто им и да упражняваме инвеститорски контроп при 
отстраняването им. F ^

о. 111е осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

• Наредба,;, та съществените изисквания и оценяване съответствието па
"РОД- 1а"  “;';" ашПа '""Чладп, л изделия и съответствието им с проектни 1C решения п 1 КУЕ

безо1Т1 '!п',ХД° а N' ~ 01 "2,U‘1'2U04 1 ia МП|(имадшпе поисквания за здравословни и оеioiiaCHii условия па труд;

• I юрматнвни те актове Но опазване „а околната среда по време ,ш с т р о и т  елството:

строителството!1 "“рМ™ “ “ по изпълнение „а

<>. Във връзка с изпълнение па ангажиментите си. ще:
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- осъществяваме организационни връзки и взаимоотношения с представители на: 
Възложителят, представителят на СС. изпълнителят на СМР, авторски надзор и 
строителния надзор:

подписваме констативни протоколи за действително извършени СМР, с които се 
документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP-та на обекта 
по до!оворените цени. съгласно сключените договори за строителство на обектите: 
Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12

- информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за хода на строителството и изпълнението на
вьт.южеппщ м> дейност, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и 
неооходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 
изготвянето на доклади; '

като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисквам и ползвам всички необходими 
документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да 
следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството 
»а изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснат грешки

ЛСфСКТИ °Т фирмата - изпълнител на СМР. да уведомявам 
6 ь • ‘̂ /1чП •1 -1>1 в писмен вид под формата на доклад;

- да уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за всички установени промени в договорените 
коаичеетва и нововъзникнали СМР. конто не са предмет на договорените количества 
подписани от фирмата изпълнител на обекта;

да следя за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за 
изпълнение на СМР;

/  Да Представял* на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ но един междинен доклад за всеки от 
оосмик та изпълнените дейности и евентуални проблеми и начина за решаването им 
Междинният доктО се съставя сясд доказване, от изпълнителя па СМР по одобрената 

поороопи Ас ( , па реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 50% от 
предвидените в проекта по съответния подобект . 13 междинните доклади ще
предиавям ■'очна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР;

- ла изготвям и представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на строителството 
на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения инвеститорски контрол;

- Да предам на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, 
съсишени или изготвени за всеки един от обектите;

място:
ла изпълнявам мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на

- да участвам в месечни срещи /една в месеца/ с представителите на Сдруженията 
изпълнителите на СМР. строителен надзор и Общината;

- да упражнявам контрол по изпълнение задълженията на строителя във връзка със 
акона та травленпе на отпадъци.е и Наредба за управление на строителните отпадъци и

та вдакак па рециклирани строителни материали ДВ бр. 89 от 13.1 1.2012 г./.

Дата: Подпис и печат:
(име, длъжност)
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о п р а н : 11 M 2

Л i : к  л  a  р а  ц  п  >i ’
lA ( bl 'л а с ш -: c  кдауппг: па ириложенимя

п р о г к л  А Н А Д О Г О В О Р

Дод\подписаният /-пата'

(посочите (Ьъжпостта) на _
в качеството ми на

' ■ - I'посочете фирмата па участника) - участник в
IIPW M H * -м "ьчлакжс ш, обществена поръчка е предмет: -Обновяваме та ' енергийна 
сфевшнносг на многофамн.ши жилищни сгради „а територията па Столична
“ Т " .......  " M j,1 U “ C I“ ’ “ ЬВ к р о т к а  е „ Н а ц и о н а л н а т а  п р о гр а м а  та е н е р ги й н а
гфгК||1ВИ0С| на м ш н о ф а м и л н н  ж и л и щ н и  сгради“, но обособена потния

(iiiiiiH'iiH се ииособепл га позиции) 

Д 1 К л А Р И Р a  iVl:

3аПШНШ С1,М сис ^държанието па проекта на договора и приемам клаузите в него.

1. Декларатор:
Шита на ноонисааие)

• настоящата декларация се попълва задължително от представляващия
участника по регистрация.
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О Б Р А З Е Ц  №  3

Д  Е К Л А Р А Ц И Я

iu срок на валидност на офертата

Долуподп исан ият /-ната/ в качеството ми на
(посочете длъжността) на

(посочеше фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обновяване за " енергийна 
ефективност па многофа.мнлнп жилищни сгради на територията па Столична 
оощпна, район „Младост“, във връзка е „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамплнп жилищни сгради“, по обособена позиция

(изписва се обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че

С рокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително 
определана за краен срок за получаване на оферти.

считано от датата

Дата: Декларатор:
/подпис/
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Д l К Л А Р А Ц И Я
ОБРАЗЕЦ № 4

Дол у п о д п и с ан ият /- н ата/ качеството ми на
(посочете длъжността) на _______

(посочете фирмата на участника) - участник в
lecTBena поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
наш жилищни сгради на територията па Столична 
вьв връзка е „Националната програма за енергийна 
ил ни жилищни сгради“, по обособена позициипозиция

(изписва се обособената позиции)

ДЕ К ЛА РП РАМ,  че:

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

Извее т а  ми е оттоворността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване Декларатор: [подпис]:

следните институции:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенции по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
- Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до П  ч.
1000 София. ул. "У. Гладстон" АЬ 6~
Телефон: 07 040 6331
Интернет адрес: hup: tnn rJ .moew.government.bg
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: hup: www.m/.sp.government.bs>
( офия 1051. ух Триадица Ле2 
Телефон: 02 8110 443
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ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласни изискванията на НЛЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015. изм. с ПМС

282 от 19.10.2015 на МРРБ.

изд. на от
(посочва се

Дол \ под п и сан и ят -н ат а/ 
kl Н . лична карта №

_ _ • в качеството ми на
_____ ц п / и л о и  L-C

длъжността и качеството, в кости лицето има право да представлява и управлява -
папр. изпълнителен директор, управител или др.) н а __________ (посочва се
наименованието на участника), с ЕИК______ _________ ~  Г^Гс седалище и
дрес на управление. _ ----- _------------------ .---------_ -  участник в процедура за възлагане на

ооществена поръчка е предмет: Обновяване за енергийна ефективност па
многофамилпи жилищни сгради па територията на Столична община, район 
„Младост“, вьв връзка е „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилпи жилищни сгради“ по обособена позиция:

(изписва се обособената позиция)

Д Е  К Д  А Р И Р А М, че:

В случаи, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляващ 
1 орепоеоченият > частник съм в състояние да осигуря предложения материален и човешки 
рсс>рс за изпълнение на поръчката, като в съответния момент няма да бъда ангажиран в 
ДРУги дейности на възложителя.

ИжС™а МИ с иг™шрНОс т а  „и чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Дата: Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ  №  6

( наименование на участника )

ill НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета е 
ПМС No 18/02.02.20Ьг., по Обособена позиция I - Извършване па строително- 
монтажни дейности на Ст рала е административен адрес гр. София, район „Младост“
M3» ■ /» i\/I i Г .Ж-к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1 . С наеюящого Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Вас 01 крита процедура за въздайте па обществена поръчка е предмет: Обновяване за 
енергийна ефект и внос i на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Младост“, във връзка е „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета е ПМС No 
18/02.02.2015г., но обособена позиция 1:

№ 11аименование Стойност в лева без 
ДДС

Стойност в лева с 
ДДС

Е С гоиносз на СМР
2. Непредвидени разходи в размер на 10 %
J. Обща стойност за изпълнение па СМР с 

вкт. 10 % непредвидени разходи

Заоележки: —---------------------- 1

1 • Общата стойност и зпълнение на поръчкат а не може да надвишава осигурения финансов 
ресурс за обособената позиция, за която се кандидатства.

2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР 
са разходите, свързани е увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на 
нови количества или видове СМР. които към момента на разработване и одобряване на 
работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при
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м 5iIь.Iпение на деГшос in iе са обективно необходими за въвеждане на обекта в
експлоатация.

2. Елементи па ценообразуване:

- часова ставка ....... лв /час

- допълнителни разходи върху труда ................... %

-. юпълни гелни разходи върху механизацията  %

- доставно-екладови разходи   %

- печалба о/

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, 
каю посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на 
поръчката.

4. Плащанею па Цената за изпълнение па договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Рекапитулация на хартиен и магнитен носител xls.file/;

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Подпис п печат: ...............................
(име, длъжност)
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ОБРАЗЕЦ №  6А

( наименование на участника) 

1 [ Е НОВО IIP Е ДЛ ОЖЕ Н И Е

за участие в от 
> нражпнванс на 
админисз рагпвсн

крша процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
строи 1 елен надзор но време на строителството на Сграда с 

адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

След запознаване 
изпълним поръчката 
условия:

е документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да 
съгласно документацията за участие при следните финансови

Обща стойност па поръчката, без ДДС:

(словом) лв.
лв.

Обща стойност на поръчката с ДДС:

(словомj лв.:
.лв.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане па обществена поръчка.

Дата: Подпис н печат: ...............................
(име, длъжност)
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ОБРАЗЕЦ  №  613

f наименование па участника )

ЦГЛЮ1Ю ПРЕДЛОЖЕНИ*:

id у час 1 ис в открита процедура за възлагане па обществена поръчка е предмет: 
I hiBccni 1 орскн контрол по време на строителството на Сграда с административен 
адрес гр. С офия, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

<■ лед запознаване 
изпълним поръчката 
условия:

е док) мепкщията ча участие в откри тата процедура, предлагаме да 
еь1ласпо документацията за участие при следните финансови

Обща стойност па поръчката, без ДДС:

( С Л О В О М  ) ц,.

Обща стойност па поръчката с ДДС;

(словом) ли.;

Цената за изпълнение па договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект па поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение па договора се извършва при условията на 
договора за възлагапо на обществена поръчка.

Дата: Подпис н печал : ...............................
(име, длъжност)
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О Б Р А З Е Ц  №  7

Д F. КЛ А Р А Ц I I Я

Долуподписания т/ата

ЕГН.......................

в качеството си на
адрес:

ЕПК

(трите имена)

на

със седалище и адрес на управление

Д Е К Л А Р И  РАМ,  че:

вьв връзка с участието в процедура п» възлагане на обществена поръчка е предмет 
“Обновяване та енергийна ефективност па многофамнлни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Младост“, вьв връзка с „Националната 
програма та снер. нйпа ефект ивност на многофамнлни жилищни сгради“, приета с 
ПМ( No 18/02.02.2015г„ по обособена позиция...........(изписва се обособената позиция)
предославнм следният списък на всички тадълженн лица по смисъла па чл.54 ат 2 от 
ЮП: '

лицата, които представляват участника или 
кандидат а са:

липа!а. коиго са членове на управителни и 
пад торни органи на участника или кан ти цпа едг
др> 1 и лица със статут, конто им позволява да 
влияят пряко върху дейността на предприятието 
по начин, еквивалентен па този. валиден за 
представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи са'

Декларатор:
ip. (подпис)



ОБРАЗЕЦ № 7A

Д  Е К Л А Р А Ц II >1

110 чл' -1- 1 •  ̂от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и

i ех пи те действителни собственици
П о д п и са н и я т :

(три име пи)

в качеството си на
(длъжност) 
и а .....................
(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение)
с  ̂ I k .--------- .— ------------- ----------. дъв връзка сучастието ни в обществена поръчка с
предмет■ Обновяван* та сириш ,,,, ефективност „а многофамилнн жилищни 
срали „„ територии,а „а Столична община, район „Младост“, във „ръчка е 
„На,шопа.,па,а програма ia enepinnna ефект,„шост на мио,ч,фамилни жилищни
срали", приета е ПМС No 18/02.(12.2015,., но обособена „опиши........... (изписва се
обособената позиция;

Д  Е К Л А  р И Р А  М:

Представляваният от мен участник:

1. Ь/Пе е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/коисорциум, 
в което учае гва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. I. Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции
преференциален данъчен режим. включително и чрез гражданско 

др_\ жестви/копсорцнум, в което участта дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим

3. Съм Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 
юрисдикции е преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
,ФУлес гво консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим.

4. 1 (редегавляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4. т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици.

ЗабележкаСГази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано е лица. регистрирани в юрисдикции с 
п рефере н ц и ал е н д а н ъ чен реж им,

1  3аПОТНат с правомощията иа възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, свързаните с гях лица и техните действителни 
собственици, вр. §7. ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Цата:________

ДЕКЛАРАТОР:

[пиинис, папат)
НОЖ НЕЧИЕ:

В случаи, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лиза, които имат правомощия да 
упраж няват контрол при взелите на решения от тези органи.

Ь случаи, чз участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице,
включено ч обединението при спазване на изречение първо от поясненията.

Косато осели/,синорът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод. ’

Косато участникът предвижва участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от 
тях, при спазване на изречение първо от поясненията.

.. С вързани. шца . са лицата по смисъла на § /  от допълнителните разпоредби на Търговския закон:

Запраната по Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици не се прилага, косато:

/ .  акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен реж им, се търгуват на регулиран пазар в държава -  членка на Европейския съюз, 
или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 
пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване. Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа или Закони за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране.
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ОБРАЗЕЦ №8.1

ПРОЕКТ U  ДОГОВОР

Днес. 20i 7 г.. в гр. София, между:

I. РАЙОН “MJI АДОС i - ( 1 ОЛИЧНА ОБЩИНА. е адрес: гр.С офия, ж.к.Младост 
-1. \.г С вею Преображение № I и е ЬУЖ I А 1 0006963270614, представлявана от . кмет 
на СО - район ..Младост"- Десислава Петрова Иванчева и Ваня Динкова - гл. 
счетовидп le.i. наричан, т краткоел и годи Договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от 
др\ I а страна:

2. ............. ................................. 9

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

ЕИК ......................... ,
................, със седалище
оошина ........................

Представлявано от 
адрес на управление 
наричан за краткост

в ишьлнепие на заповед та класиране № ............./ ................... 2017 г„ за процедура
0 1 крита е Решение № ..................... Уникален номер в регистъра на А011 .........  на
основание чл. 112. и при условията на чл. IX. ал.1 г. I от Закона за обществените поръчки 
сс сключи настоящият договор за следното

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.Е (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строително-монтажни дейности но ’’Националната програма за енергийна 
ефекч iiiiiioei на мпогофамнлшгге жилищни сгради", па територията на С толична 
оо щипи, район „МладосТ", по обособена позиции 1 Сграда с административен адрес 
гр. София, район „Младост“’, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, в\.А:

(2) t |рои1елно-.монтажпите работи на обекта по ал.1 следва да се извършат 
си лае но Инвестиционния-! ироекд (Приложение №1 към настоящия договор), 
Iехппческата спецификация (Приложение №2) и Техническата и Ценовата оферта па 
И тълпи I оля 4а участие в процедурата за избор на изпълнител (Приложение №3) към 
настоящия .401 ивор п при спазване па изискванията па дена ващото законодателство.

(-Ц Кь.м да!aia на ооявлснпсю sa озривапе па процедурата не е подписан Анекс с 
Българска оаика за развитие ш финансиране на дейностите, предмет на същата. В тази 
врьтка и в съответствие с чл. 114 от 3011 изпълнението на настоящата обществена 
поръчка ще се счита за възложено под отлагателното условие при сключване на анекс за 
финансиране между ..Българска Нанка за Развитие" и СО -район ..Младост". 13 случаи, че 
не оъде подписан такъв анекс за финансиране, сключения! между Възложителя и 
!щ ten-uric. 1Я договор може да не сс и шълнява. 13 този случай всяка от страните може да 

прекрати договора едностранно без предизвестие след изтичане на три месеца от неговото
сключване, като страните не си дължат обезщетение за вреди или пропуснати ползи една 
на друга.

П. ЦЕНИ 11 НАЧИН ИЛ ПЛАЩАНЕ
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Чл.2. Общата стойност на договорените СМР е ................................  /словом / без ДДС
11,1,1   /словом с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от
доювора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, формирана от:

1. Цена за изпълнение на СМ Р.................... г1В. (словом- ) без

2. Непредвидени разходи в размер па 10 %. което................................лв. словом ' без ДДС.

Чл.З. Ооществената поръчка е открита при условията на чл. 114 от ЗОП. При откриване 
на процедурата не е осигурено финансиране за възложени те дейности. При осигуряване на 
финансиране на възложените дейности, заплащането ще се извършва по следния начин: 
ВЬЗ ЛО/КШЕЛЯГ, чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР) заплаща 
сюйносна па възложените работи по банков пъз. по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
банкова сметка по следния начин:

,Л' ■5’1' Авансово плащане в размер на 35 % от стойността на договорените видове работи 
по п.2. без сгоиноспа па допълнително възникнали видове непредвидени разходи в
ра Шер иа .....................  /словом/ с ДДС. в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на
акт за откриване па строителна площадка, срещу издадена неотменима и безусловна 
оанкова гаранция открита в същия размер в полза на Българска банка за развитие.
laPaHm^na върху авансовото плащане се освобождава след отчитане разходването на 
пелия размер на аванса.

Чл. 3.2. Междинни плащания за изпълнение на СМР по настоящия договор се извършват 
по одобрената подробна КСС към работния проект, след доказване на реално извършени 
видове раоотп в обем пе по-малък от 50% от предвидените СМР. Изплащането се 
извършва след подписване и представяне на протокол обр. №19 за действително 
извършени и подлежащи па разплащане видове работи в обем не по-малък от 50% от 
предвидените в проекта и представяне на фактура;

1л. 3.3. Окончателното разплащане, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на 
сто) от общата стойността на СМР. предмет на договора ще се извърши в размер, равен на 
реално изпълнени дейност съгласно КСС но работен проект, при одобрени с протокол- образец 
.V'i9 реално изпълнени Дейности съгласно КСС за СМР. след получаване на Удостоверение за 
вьвеждане в експлоа кщня. Разрешение за ползване (ако е приложимо) се извършва в 30 
(тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа, като се приспада междинното плащане и преведения аванс. От
окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че 
има такива.

Чл. 3.4. Плащането на непредвидени,е разходи ако е приложимо, се реализира при 
окончаюлното плащане на СМР. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с 
З величаване на заложени количест ва СМР и/или добавяне на нови количества или видове

' които КЪМ момента на Разработване и одобряване на работния инвестиционен 
проект ооективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са 
обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените 
допълнигелно възникнали видове СМР се определят е констативен протокол между 
ББ.ЗЛО/КП11.J1, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се 
разплата, от 10-т е процента па непредвидените СМР. включени в цената на договора по 
Мвъртени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени
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при предложените в Офертата на И {ПЪ ЛН И ТЕЛЯ  елементи на ценообразуване, както
следва :

- часова ставка ..............  Г]В /час

-допълнителни разходи върху труда  %

- допълнителни разходи върху механизацията.......................%

- доставно-екладови разходи  %

- печалба о/

Плащане по чл.З от настоящия договор се дължи единствено и само при сключен договор 
Д1 отпусната финансова средства. В случай па получен отказ за финансиране на 
строително-ремонтните дейности. В БЗЛОЖИТЕЛЯ Г не дължи възнаграждението по чл.З. 
ал. I. каю 11Л 1ЬЛ1II11 ТЛЯ I няма право да претендира заплащане, обезщетение за вреди.
неустойки и или пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било 
характер или предмет.

Чл. 3.5. Плащанията ще бъдат извършвани но следната банковата сметка е титуляр 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN

BIC:

БАНКА:

Фактурата се изготвя па български език. в съответствие със Закона за 
счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като 
тадьлжително съдържат следните реквизити:

Пол.' чнтел: Сдружение на собст вишните................................
Адрес:...........................................

Поду чил фактурата:.......................................
МОЛ:...........................................

Номер па документа, дата, място:.........................

Чл. 3.6. Преведените средства от 
Изпълнителя, както и натрупаните

,,Ьь.тI арска Банка за Развитие" АД, но неусвоени от 
лихви. 1 лоби и неустойки в изпълнение на настоящия

договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:
IBAN:

В 1C:

БАНКА: ..Българска Банка за Развитие" АД

ПЕ СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.-t Срокът за изпълнение на СМР е ................... /
подписването па протокол за откриване на строителната площадка.

/ календарни дни от 
Срокът за изпълнение
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па ( МР приключва с Удостоверение за въвеждаме в експлоатация/Разрешение за ползване/ (ако 
е приложимо).

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.5. Приемането на строителните и монтажните работи, както и приемането и пускането 
в експлоатация на сградите се извършва, след подписване на всички необходими образци 
на док} мен 1 и от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството, включително Прот окол обр. 19.

1л.6. (j ) Ei извършени re ( МР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУ Г и Наредба № 
а е 1 .06.200j 1 . за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 7. Когаю Изпълнителят се е отклонил от предмета на договора или работата му е с 
ne/joeiai ьцп. Възложи 1е.тят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част
или на цяло го вьзнш раждение. докато Изпълнит еля т не изпълни своите задължения по 
договора.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ II ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

Е В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от 
П H I ЬЛНИIЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и 
качество ВЬI.Ю ЖИ 1 ЕЛЯ 1 е длъжен да приеме изпълнените 
работи п в присъствието на представителя на Сдружението на 
собс гвеницмте.

2. Да осигури КОНСУЛТАНТ, упражняващ СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и
ПНВЕС Ш 10РС К И Я 1 КОН I РОЛ при откриване на строителната площадка и при 
извършване па СМР.

3. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

4. Да уведомява ИЗПЬЛШНЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след 
установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

4.1.9. ВЬЪЮЖП I ЕЛЯ I , КОНСУЛТАНТЪТ, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, 
ПНВЕС i l l  1 ОРС.КПЯ I КОНТРОЛ н представителя на Сдружението на 
е о о е  1 веннцпте имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, 
относно качеството па видовете работи, вложените материали и спазване правилата за 
безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на 11 ИЕЬЛНИТЕЛЯ.

4.1.10. (1) В Ь 5ЛОЖИI ЕЛЯ Г, КОНСУЛТАНТЪТ, упражняващ СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР н ПНВЕС I П 1ОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на 
некачествено извършени раоот. влагане на некачествени или нестандартни материали, да 
спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната па същите и 
отстраняването на нарушенията са за сметка на И ПГЬЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИ I ЕЛЯ I има право да откаже приемане на изпълнението и при 
изрично писмено несъгласие на представителя на Сдружението на собствениците.

72



I*i'l 1. ВЪЗЛОЖИIЕЛЯ Г не носи отговорност за действия или бездействия на 
U 5Г1ЪЛМИ 1 ЕЛЯ. в резулта'1 на които възникнат:

1. С мърт и .ти злополу ка. па което и да било физическо лице;

Еп \ба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 
предмет а па договора през времетраене на строителството.

Б. ПА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.4. като 
opi аиизпра и координира цялостния процес па строителството в съответствие с:

• посипе ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна 
част от договора;

* дейавдщага нормативна уредба в Република България - за строителство, безопасност и 
хигиена па груда. и пожарна безопасност.

Да влага при и шълнепието качествени материали, отговарящи на изискванията на 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ 
КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им. Строителните 
продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за 
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 
продължение па икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 
съответните технически спецификации и националните, европейски и международни 
изисквания по отношение па предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са 
подходящи за целите на Националната програма, както и за вграждане, монтиране, 
поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняващ 
СГРОШ ЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и представител на
Сдружението на собствениците възможност да извършват контрол по изпълнението на 
работ ите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 
ВЬЗЛО/КИГЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

б. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснат грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
КОНСУЛТАНТА, упражняващ С ТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта и приемателната
комисия.

,а уведомява КОНСУЛ САН I А, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР н
IliiliM. I и ЮНСКИЯ КОН 11*0.1 за извършени СМР. които подлежат на закриване .. 
чнею качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на 
двустранен акт обр.12. КОНСУЛТАНТЪТ, унражншглт СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР н
ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадаъ писмено разрешение за закриването им.

7- Д» уведомява! ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА. упражняващ 
СПОНТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за възникването на
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непредвидени обекчивпви обстоячелегии. свързани е процеса па изграждане на обекта на 
договора. както и при необходимос т от промени в одобрения инвестиционен проект.

X. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова
сметка.

>■ Да съсавя. оформя II представя необходими ю документи за разплащане
0ТЧ“таш" " “ ЧРшемшс СМИ (количествени еМс „« . акт та извършени СМР. акт за 
разплащане на СМР и фактури).

10 Да увеломява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато 
съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.4.

_ “  11рСЛИ '‘Росмепелнага комисия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от
ооема Цядача своя мс.чапи кщпм. излишните материали, отпадъци и различните вицове 
временни раоотн,

12. Да охранява обекта за своя сметка, до въвеждането му в експлоатация.

П ‘ П 4,1Ь Л ||ИГКЛЯ в срок от три дни от сключването па договор за 
по.(изпълнение или па допълни,е.шо споразумение за замяна на посочен в офертата 
поти шь.шпче.ч изпълни челя. изпраща копие на договора или па допълнителното
ию рам еппе па вмложиимя к.едно е доказа.елечва. че са изпълнен., условията по чт 
66. ал. 2 н I 1 4011. '

Ч.1. 1.Т Ш ИЬЛНИ J Е ЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на 
изпълнението на стрончелните работи за своя сметка застраховка “професионална

B r j Z ' r m V i i T  ЛИПС ИШЪ:ШЯВаЩ° СТриитеЛ1,а ^ йност за вреди, причинени на 
>UOAH IЬЛЯ или па трети липа, съгласна Наредбата за условията н реда за

задължи а . шо застраховане в проекчпрането и строи .сте. во го (Д.В. бр. 1 7/2004г.).

Ч I . U .  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, няма право да ос позове па незнание и/или непознаване на 
ооек 1 а. и ред меч на договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ носи т .л ,и  отговорност за безопасността „а всички видове 
puooin II леи пое, и па ооек. ц.

11ЛАЬ' [1> 1,1НЬь1ПИП 1>П 110 ш  ^зпьлиеипечо „а СМР се задължава да ие
,юп\ека повреди или р е ш е н и я  на инженерната инфраструктура в и извън границите на 
ооама. па чаена оч сградата, сградиата конструкция и елементи, които не се засягат от 
■мерки .е по програмата, при осъществяване на действия по изпълнение на.договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната 
алинея, ю възстановяване.о им е за негова сметка.

i.i.17. ilJ llin lH Il 1 ТЛЯ i ее .адьлжчича да не допуска замърсяване па улици и окошага 
ч-елш В оешурява опазване „а дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите „ри 
конс.агирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Д ' 18' Ак° "3,1Ъ" ‘0т,СТи 1,11 ДШ 0“ Р“ “  W»™ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни
. ' ДР> 1" ш,жи" материали, представляващи заплаха за здравето „

h kl IUIIIL к ’ ' ! ' :" с ‘ "-л.еп да спазва стриктно действащите разпоредби в j сП) о. п.ка Ььл. ария.

\ I. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
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M.i.19. (1). 1 аранционният срок ма всички извършени СМР е ................... /.............. /
години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) . 1 аранционният срок зече от датата на въвеждане на строителния обект в 
експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване.

(3) . При поява на дефекти в срока на ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИ 1 ЕЛЯ is 5(нет) дневен срок след установяването им.

И). II311ЬЛНИ 1 ЕЛЯ 1 се задължава да отстрани за своя сметка появили се в 
гаранционния срок дефекти, в срок определен с констативен протокол, съставен от
Комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Констативният протокол се съобщава на изпълнителя по 
реда чл.З 1.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

4.1.20. 11асюящия1 договор може да бъде прекратен:

1. v попълнение на задълженията по договора п/или изтичане на срока от страна па 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.11о взаимно съгласие;

2.2. ( писмено уведомление оч ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
забавяне на строителството е повече от 10 (десет) календарни дни.

2.3. При предсрочно прекратяване на договора за целево финансиране

3. При прекратяване на договора при условията на чл.20 т.2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
връща аванса по чл. 3.1.

4. Ако в резултач па непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в 
сьечояние да изпълни своите задвижения, е писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ведна! а след настъпване на обстоятелствата.

S. i 1ри предсрочно прекра тяване на договора за целево финансиране.

МП. НЕУСТОЙКИ И С АНКЦИИ

Чл.Н. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пе „осят отговорност при „ешгаошю 
неи 511 ь. п ion ме на до1 оворпич е с и  $а,тъ. гасения.

Ч |-22' ........ . щеП|- »*•«*»» от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и
иронуски. какво и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1.23. При неспазване срока по чл.4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на
ВЬ1ЛО/К1ГГЕЛЯ но) стоика в размер на 1% от стойността по чл.2 от стойността на
договора cos ДДС. sa всеки просрочен ден. но не повече от 20 % от същата стойност.
която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията 
за изпълнение.

4.1.24. (1) При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
дълж., на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от стойността на договора по
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(2) Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол на Комисия, 
съставена от длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, упражняващ 
( I РОИ 1 ЕЛЕН НАДЗОР и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Неустойката но ал.1 не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани 
за своя сметка констатираните недостатъци и отклонения в определения от комисията 
срок. както и задължението м\ ui спазване на нормативните разпоредби и на изискванията 
на проект ната документация.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законнат а лихва.

Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при и по 
повод изпълнението на Д 01 овора са за сметка па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. 1] случаите на неизпълнение на срока по чл.4 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
окончателното завършване на обекта се извършва но единичните фирмени цени, които са 
оили в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

4.1.28 При неогезраняваме т , появилите се дефекти в гаранционния срок от 
И и  IЬ. IН11 I ТЛЯ, еъщият движи иа lib  ТЮЖИТКЛЯ тройния размер па изправените за 
o iciраняването им разходи, както и претърпените щети.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29. ( 1 ) Внесената гаранция за изпълнение, е платежно нареждане (банкова гаранция), в
L. . ! ' ф....................... / ........................словом/ лв., се възстановява от
ВЬЗЛОЛчП I ЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни. от подписването на акт за установяване 
1 одността за приемане на строежа по чл.1 и при внесена с платежно нареждане (банкова 
гаранция) в размер на 1% от посочената в чл. 2 стойност на договора, за период обхващащ 
гаранционния срок на всички и: .вършени СМР, но не повече от 5 години 
Освооождаването на гаранцията за гаранционния срок се освобождава в срок от 30
Орндесет) дни. от изтичане на всички гаранционни срокове на извършените СМР. но не 
повече от 5 години.

(-) 3 I ЬЛНИ I ЕЛЯ I е длъжен да поддържа валидността на представените
гаранции за сроковете посочени в предходната алинея. При неизпълнението на това
” ^ Т1В̂ ЛОЖ ,ПЕЛЯТ V-ж е  да прекрати Договора по вина на 

I ЬЛНИ I ЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
ла търси обезщетение за причинените вреди и щети.

(4) В тушите но чл.20 1.2.2. ад.23. ял.24 и чл.27 гаранцията за изпълнение не се

01 Ш>ЗЛОЖИШ1Я “ата неУст0,1ка за неизпълнение, като 
,0<К" ' М Я 1 "ма "Раво 'ърен обезщетение за по-голям размер на причинените

щети.

X. ОЬЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.лО. (1) Всички Документи, съобщения и др. книжа, както комуникациите 
лвеге страни ще бъдат осъществявани па следните адреси банкови сметки:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

плащанията между

Фа ке: 
I е. I : .
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E-m ail: .................................

Банка: ......................

I BAN: ...............

BIC: .....................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес:............................

Ф а к с :................

I е.

B-rnail:

Банка: 

1BAN: 
BIC: ...

(2) При промяна на адреса и/или банковата сметка, 
длъжна да уведоми другата в 5 (пет) дневен срок от промяната.

Чд.ЗЕС поровете по тълкуването и изпълнението па този 
ред.

страната която ги е променила е

договор се решават по съдебен

Чд.32. За неуредените в този договор въпроси 
договорите и Търговският закон.

се прилагат Закона за задълженията и

4.1.33. Пас гоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

екземпляра -един за

4.1. 34. 11еразделна час г от договора еа приложенията, у поменатив него:
ПРИЛОЖЕНИЯ:

I. Приложение №1 - Инвес тиционният проект.

-. 11риложение №2 I ехническа спецификация.

' ' 1 ^ ‘‘-южемис Луд Оферта (техническа и ценова) на Изпълнителя за участие в 
процедурата за възлагане па обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ;
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ ................  /
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ОБРАЗЕЦ  MS. 2

П 14)1 КТ Ч л ДОГОВОР

Днес- _ -01 7 г„ н гр. София, между:

2. РАЙОН "МЛАДОСТ” - ( ТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София. ж.к. Младост 2 
С него Преображение № 1 н е ВУЛСТАТ 0006963270614, представлявана от кмет на 

с о  - район ..Младос t Дееиславл Пирова Иванчева и Ваня Динкова - гл. счетоводител 
наричана краткото в юли Дщотр. „В Ь Г ЮЖ11ТШ1“. то една страна.
и от друга страна:
7

Ч

изпълни f гл,

ЕИК

община

..................•••> представлявано от
све седалище и адрес па управление 
.......................... наричан за краткост

в изпълнение на заповед за класиране № РД- ..
открич а е Решение № ..................... Уникален
основание чл. I 12 и и ри условията па чл. 18. ал.1

.........I ...................2017 1 .. за
номер в регистъра па АОП 
|. 1 оа Закона за обществените

процедура 
......... на

поръчки
се сключи пас!опция! доктор ia следното:

1. п р е д м е т  п д д о !  о н о р

в ,*м о ® и | ЬЛЯТ възлага. а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши- 
гпражшшаис „а с р е ш е л о  надзор ио време на строителството „н Спата е 
•l.lMiiiine,раншен адрес тр. Софи», paih.ii „Младос", ж.к. „Младост“ 4, бл.479 И А
при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕПИ II НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата стойност на Договора е .............................  /словом/ лв. без ДДС или
................................/словом /лв.с ДДС.

, К. 'Л) ДаТаТа “а иб>Ш.'епне1Х) 5а стриване па процедурата не е подписан Анекс с
,JK'PeKa °анка ™ раЧВИ,ж‘ i;i фпчппсиране на дейностите, предмет на същата В тази 

'фмкп и в сьо 1 вететвие с чд. 114 то 301! иипинениезо на настоящата обществена 
порьчкл щс се счита за вьвдожепо !юд отлагателното условие при сключване на анекс за 
финансиране междх -Българска Банка за Развитие” и СО -район „Младост”. В случай, че
“L ° lUC "° 'шисаи 1акьи аискс '4а финансиране, сключеният между Възложителя и 

пюлппц-дя ,!0!овор може да не се изпълнява. В този случай всяка от страните може та
' ! ЮГ0“0Ра '■U,'0C,p“HH0 " I * ™ ™ .  след и з , е „а три месеца от неговото

. о като страните „е си дължа, обезщетение за „ред„ „ли пропусна™ ползи една
11 t l , I.J) \  J c l .

Ч.1..4. Обществената поръчка е открита при условията на чл. ] 14 от ЗОИ. При откриване 
ма проце.праза не е осигурено финансиране за възложен..,е дейност,,. При осигуряване „а 
Ф ~ , р  ,„С .1. въззожеин.с тейноезн. заплащането зае се „звъризаа но следния La,,,,:

78



(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР) заплаща 
стойността па възложените работи по банков път. по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
банкова сметка по следния начин:

(2) Плащането по чл.2 ще се извърши в срок от 10 /десет/ дни след приключване на 
всички дейности и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

4.1.4. (1) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN

В1С:

Б A 11КА:

Фактура‘а се изготвя па български език. в съответствие със Закона за 
счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като 
задължително съдържат следните реквизити:

Ilo.i \ чател: С дружение па собствениците.....................
Адрес:...........................................

Получил ф актурата:.......................................

М О Л :...........................................

Номер па документ т а, да т а, място:..................

ч.'. 4.(2) Проиедешпе срски и  or ..Ьмгароа Банка за I W w -  АД. но неусвоени от 
Мть.'"п"е;н1. какго и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:
IBAN:.............

В 1C: ............................................

БАНКА: ..Българска Банка за Развитие" АД

 ̂ Случаи* че сключените договори за целево финансиране по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на
. И ЬьЛГарСКага банка аа Ра?ВИТ|1С се 'фокрагят или Българската банка за развитие не 
финансира денносп, частично иди напълно по точи договор. Възложителят не дължи
какво,о и да било плащане към Изпълнителя мито по време па изпълнение „а договора 
нию след изтичане на срока му.

Ш СРОК НА ДОГОВОРА

I.i.C (1) Срокът на договора е от регистрационния индекс 
въвеждане на обекта в експлоатация и включва срокове 
дейности съгласно техническото предложение на участника.

до не по-късно от 20 дни след 
за изпълнение на отделните
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(2) Сроконс ia изпълнение на отделните дейности:

2Л. Срокът та изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен 
протокол обр. 15 и внасяне па техническото досие в ДИСК или ДАГ за издаване 
Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация

............................................................ ............... /словом/ календарни дни

IV- ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. U Ь ПОЖИТЕЛЯ 1 се тадължава:

1. Да лапаш цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.
ЧлА. Да представи на ИЗПЪЛНИ I ЕЛЯ сключените договори за строително-монтажни 
раооти па обектите в тридневен срок от подписването им и подписва двустранни 
протоколи за възлагане, в срок от 7 дни след представянето им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧлА. Да преде швя па И Ш ЬЛШ1 I ЕЛЯ състава на екипа, отговарящ за контрола па 
обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чд.10. (' подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се счита упълномощен да 
представлява ВЪЗЛОЖИ! ЕЛЯ по сключените договори за строителство и да извършва 
изговора in 1с услуги, възложени писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Ь. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. II. И ШЪЛИИТЕЛЯТ се задължава:

(!) /(а упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 
1 6 0 .  ал.1. ! ■! 01 1 (до издаване па Разрешение за ползване/Удостоверепие за въвеждане
в експлоатация), в следния шдължи гелел обхват. pci ламеитиран в чл. 168. ал. 1 от ЗУТ:

- зако. 1 оеъобразтн> започване на строежа:

иьдиош и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
е гроителсгвото;

изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите 
спецификации ia пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на 
строителството;

- спазване па изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 
строителството;

- качество на вланшитс строителни материали и изделия и съответствието им с 
нормите за безопасност:

- не юлускат1е на увреждане па т рети липа п имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа ог лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- кон трол върху предварителния график за изпълнение на СМР;
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(2) Да iiji oi ви и подписва всички акговс и протоколи по време па 
строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 
оезопасност ^и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба

1 07 2003' • за оставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(3) Л'л учас,ьа в 01к'Рнването на строителната площадка и определяне на 
строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223. ал.
2 01 ЗУ L при сьстаияне иа необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за 
сьславяпе на актове и протоколи но време на строителството;

(4) Да заверява Заповедната книга па строежа и писмено уведомяване в 7-дневен
tpOK 01 “1BCPkaia- компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС 
Инспекция по труда: ’ ’

{>) Да ,И11Ъ‘,И1Ша Ф.^ппщшие на координатор но безопасност и здраве за етапа 
на строителството съгласно чл.5. ал.З от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи.

№  Да предостави п р и  Възложители па тримесечни отчети п окончателен
111 "'шьршС1шя стРонте;1в“ ««пор "О време иа изпълнение на строително -  

МОНгажнпте работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа 
като цяло. за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове)
камо за възникнали проблем,, (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 
решаването им. 1

(7) Да изготви Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал 6 от ЗУТ за
И3даване на УдостовеРенис за въвеждането му в експлоатация, включително всички

Д0,К КХ1Ш аски и enepiHUHn паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите.

(8) Да внесе съо тветните окончателни доклади в Общинската администрация

 ̂ (Д Да Д1ЩИ1ава максимално интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
пр^д opi ciini гациите, е кои то гой е в договорни отношения.

(Ю, Ча СМР. подлежащи ,ш закриване, изготвя и подписва актове за скрити работи. 
‘РОШ^Н сл-хчаи‘ Ра311лащането им ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЧ '1 ()!ги т Д ея ПРп МеНЯ СГ ЮВ0ЛН0 догов°Ре"" |е • * * «  работи без разрешение иа 
“  ПрИ ,1“ °-'“>Д,,М0СТ ■ 3 w  срок писмено да информира

- и  ,1и,рсд1шж" и видове роботи И представи Констативен протокол за 
одооряваих. oi СО и разрешаване па изпълнението им.

<12, Ньзложиге.,,, , изисква о, И (ПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три дни сключването на 
ДДовор за иодизиълиеиие или ма Допълнигелно споразумение за замяна „а посочен ,,

, о ,н т 1 а Г ''щ ЪЛШ' ГСЛ КтЬтШ тт  ШПРШЩ К0Ш1е "» » ™ “OPO «ли „а допълнителното 
66 дз У '“ м ю п  ИТСЛ* С дока1атедства- ле са изпълнени условията по чл.

\ i. УСЛОВИЯ ЗА ПЕЕКЕАТЯВАНЕ ПА ДОГОВОРА

4.1.14. I lac гоящия т договор може да бъде прекратен;

Е С изтичане срокът на договора и/или изпълнение на предмета.
2. 11реди изтичане срокът на договора:
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2.1. По взаимно съгласие на страните;

2.2. При виновно неизпълнение па задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 10 
(десч 1 ) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. 11ри предсрочно прекратяване па договора за проектиране и СМР

2.4. При предсрочно прекратяване на договора за целево финансиране 

VH. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.Ь. При неспазване на сроковете но чл.6. ал.2. т.1 и т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИ! ЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10% от стойността 
на полагащия се инвеститорски контрол за обекта без ДДС, която се удържа при 
окончателното му разплащане.

Чл.16. При неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна дължи 
на изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно
изискванията на нормативните актове, регламентиращи отношенията на настоящия 
договор.

v m .  о в щ и  е а з п о р е д ь и

Чл.17. Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 5% от стойността на услугата без
' в рпгмер па .......................  (................... )лв., се възстановява по поминал от

ЪЗЛОЖП1 ЕЛЯ ь а0 ( трпдессд) дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация. 
В случаите по чл.14. т.2.2 и чл.15 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да rnpui обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди.

(2). При представяне на банкова гаранции за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я 
поддържа валидна до въвеждане на обекта в експлоатация.

‘“ ’,8 С иоРовс1с 110 тъ'!1КУвапего и изпълнението на този договор се решават по съдебен 
ред.

ЧллУ. ( 0  Всички документи, съобщения и др. книжа, както комуникациите и плащанията между 
лвсче страни ще бъда! осъществявани на следните адреси банкови сметки:

В Ъ З Л О Ж И Г Е . ! :

Адрес: 

Факс: .

тел. ......................................

E-mail: .................................

Банка: ......................

1 В. \  \ :  ....................

В 1C: .......................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес: ...................................

Факс: .....................................

тел .: .....................
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E-m ail:

Банка: 

I BAN: 

B1C: ...

(2) При промяна на адреса п или банковша сметка, страната която ги е променила е 
дльжна ла уведоми др>гага в 5 (пет) дневен срок от промяната.

Чл.20, За неуредените в готи договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и 
договорите и 1ърговскиятзакон

4.1.21. Настоящият договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра 
ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ. едни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложение: Предложението на Изпълнителя и съответните приложения. 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

един за

I (еново предложение на Изпълнителя:

-• 11ред.тожсиие та

ВЪЗЛОЖИ'!'Е. I:
нтпьлнение на поръчката на изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ ...................
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ОБРАЗЕЦ  №  8.3

Днес,
ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

20 17г., в гр. София, между:

1 РЛ,1()!1 Л и Х 1 (И  Г” - ( > °  1ИЧ11А ОЬЩИИЛ. е адрес: гр. София. ж.к.Младост 3. 
ул' 4  ве1° п Ре0^ражсш1с" № 1 и с ЬУЛСТАЧ 0006963270614. представлявана от от кмет 
на СО - район ..Младост"- Десислава Петрова Иванчева и Ваня Дилкова - гл. 
счетоводител, наричана, за краткоел в този Договор. „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и
от друга страна:
9 .,ЕИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

.........................9 представлявано от
................» сьс седалище и адрес на управление
оощина .............................. наричан за краткост

в изпълнение на заповед за класиране № РД- ............./ ...................2017 г за процедура
открита е Решение № .....................Уникален номер в регистъра на АОП .........  на
основание чл. 1 12 и при условията па чл. 18. ал.1 г. 1 от Закона за обществените поръчки 
сс сключи нас i оящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ ИЛ ДОГОВОР

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
извърши: Инвеститорски контрол но време на строителството който се изпълнява 
В ЪВ връзка с "Националната програма за енергийна ефективност па 
мио. офамплните жилищни срали", па територията на Столична община, район 
„Младост“ по Обособена позиция 3 - Инвеститорски контрол по време па 
строителството на Сграда е административен адрес гр. София, район „Младост“, 
ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

И. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата стойноа на Договора е .............................  /словом/ лв. без ДДС или
................................/словом /лв.с ДДС.

(2) Към датата па обявлението за стриване на процедурата не е подписан Анекс с 
>ълrapeка оанка за развитие за финансиране на дейностите, предмет на същата В тази 

връзка и в съответствие е чл^.114 от ЗОП изпълнението на настоящата обществена 
поръчка ще се ечи.a sa възложено под отлагателното условие при сключване на анекс за 
финансиране межд> -Българска Банка за Развитие" и СО район „Младост“. В случай, че 
не оъде подписан такъв анекс за финансиране, сключеният между Възложителя и 

зпълшпеля Договор може да не се изпълнява. В този случай всяка от страните може да 
прекрати договора едностранно без предизвестие след изтичане на три месеца от неговото
сключване, като страните не си дължа, обезщетение за вреди или пропуснати ползи една 
на друга.

1.1.3. in  . Оищеслвената поръчка е открита при условията на чл. 114 от ЗОП. При 
0 1крпванс на процедурла не е осигурено финансиране за възложените дейности. При
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осшуряване на финансиране на възложените дейности, заплащането ще се извършва по 
следния начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР)

И 3 ГтГл 11 м т г Г я ™  На ВЪЗЛ0Жените Работи по банков път, по посочена от 11я I i)ji1 1it I т л я  оанкова сметка но следния начин:

,'2’ Пл"щанет° 1,0 Ч'а  Щс <* “ <Р»К от 10 /десет/ дни след приключване на
lie и чки -Ten H e ' d  и и получаване па удостоверение па въвеждане в експлоатация,

I ч е рок-ьт ча плащане по чл. 3. ад. 2 се спира, косато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен 
че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата „е е дължима поради липсващи 
'■ и-м, некоректни придружи /едни документ,, „ли наличие па доказателства, че разколът 
"е- е- правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ грабва да даде разяснения, да направи „'менения 
- '"'формация в е-рок от 7 /седем/ календарни дни след като

ВЪЗЛОЖИТЕ ИЯТ°“а' 11СР‘,иЛЬ' " Шщане да тече от датата, „а която
ЬЗЛОЛИИ ЛЯ1 получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, 

корекции или допълнителна информация.

Чл,4. (1) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
I BAN

ВIС :

БАНКА:

(Ч„ Т ФаК7 УРШа СС 'ПГО,ВМ иа български език. в съответствие със Закона за

прогрдчп ' Т 0, П0Д^ ° Н0ВИ'Г  110РМаТИВНИ аКТ° Ве И указания на МРРБ по Национална 
l ° lpaMa 3d енерги,ша ефективност на многофамилни жилищни сгради като 
задължително съдържат следните реквизити:

Получател: _С цткеине на собствениците
Адрес:.....................................

Получил фактура 1'а:........................
М О .  I : .................................................

Номер на доку мент а, дата, мяст о:.............
Ч. '' 4’ (2) 1 Сведените средства от „Българска Банка за Развитие“ АД.

пат р\ нани ic лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящияИзпълшпеля. както и 
доювор подлежат на възстановяване по
IRAN: .................................

В 1C:.......................................

БАНКА: „Българска Банка за Развитие” АД

но неусвоени от

следната оанкова сметка:

Н/ъй. II случаи. че сключените договори зн целево финансиране по Националната

Г О н Т т п . З Г  е,К'КТ,Ш'ЮС' МН°ГОфаМИЛНИТе между Кмета „а
”  ра:шигие <* прекратят или Сългарската банка за развитие не

Ф""‘ШСИРа ;КИН0С™ — ..... .. ™  по този договор. Възложителят „е дължи
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каквою и да било плащане към Изпълнителя мито по време на изпълнение на договора, 
ни го след изтичане на срока му.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

4.1.6. ( i ) Договора влиза в сила от датата на регистрационния индекс.

(~Н ( рокът па изпълнение на договора е за целия период на изпълнение на
сIроиIелово 10, включително времето до датата на подписване на Констативен акт обр.15, 
като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
писмо за начало на изпълнението на договора за обекта.

(•4 ИЗПЪЛНИ 1ЕЛЯ 1 се задължава да изготви окончателен доклад за строежа за 
конкрония ооекi в срок oi 10 (десет) работни дни, след подписване на Констативен акт 
обр. 15.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 
задължения, 3 казаният на ВЬЗЛОЖИ1ЕЛЯ чрез упълномощените от него лица в 
изпълнение на това м> правомощие са .задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не 
пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически 
невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

“• и зньлнениею на дейностите, във всеки един момент, при констатиране
па нередност и да изисква И.311ЬЛНП ГЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка.

3. Да пека от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 
ончлонения oi договореното, съгласно 1ехническата спецификация на обществената 
поръчка;

4. Да задържи и усвои гаранцията за изпълнение или съответната част от нея, при 
неизпълнение ш страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в 
размер, определен в раздел Отговорност и санкции от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 2 и чл. 3 от 
настоящия договор:

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 
изпълнение на задължения'!а му по настоящия договор:

.■>. Да предостави па ПШ ЬЛШ ПЕЛЯ необходими документи, информация и
данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия 
договор; 4

4. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИ ГЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената 
от И ЗНЬЛНИ I ЕЛЯ като гакава в представената от него оферта;
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;х >ведомява писмени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 
ооетоятелетва, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, 
в срок от 5 работни дни от датата на узнаване;

i>. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на 
настоящия договор:

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор 
документ, информация и данни, пряко или косвено 
изпълнение предмета на нас тоящия договор:

необходимото съдействие за 
както и всички необходими 

свързани или необходими за

1иисква- чРе'* Възложи теля, присъствие на строителя, проектанта, строителния 
надзор и па техническото лице. представляващо сдружението на собствениците, когато 
това е необходимо.

4. Да контролира отстраняването на дефектите, констатирани от него или други 
контролни органи;

(2). В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и 
да прилага действащите в Република България нормативни актове -  законови и 
подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на 
територията и подзаконовиге атове, издадени въз основа на него от Министъра на 
регионалното развитие и о.тш «устройството -  Наредба № 2 от 3 1.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
актовете и протоколите, съставени но време на строителството. Наредба за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други имащо 
опющение към дейността: Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната 
политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР/ рбн 
ДВ. бр.37 от 04.05.2004]. '

1>. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извършва инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата 
нормативна уредба в ст раната;

^Ihbcctи‘орекия 1 конфол ее задължава да упражнява дейността си в следния 
задължителен обхват:

2.1 да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта;

2.2 да осъществява организационни връзки и взаимоотношения е представители шг
Възложителят, представителя.' на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и 
строителния надзор: F

2'J Да подписва констативни протоколи за действително извършени СМР. с които 
се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове СМР на обекта 
по договорените цени. съгласно сключените договори за строителство на обектите; 

роюкол оор. 19 ее подписва само при изрично подписан акт обр.12;
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-.4 да информира lih i, IO'A'111 ЬЛЯ за чода па строителството и изпълнението на 
въъюжешпе му .ценности. какю и та допуснатите пропуски, взетите мерки и 
необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ» чрез 
изготвянето на доклади;

2.5 като представител па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички 
необходими документи и книжа за проверка на качеството па използваните строителни 
маюриали, да следи и кон гро.тпра правилността па технологичната строителна операция и 
на качеството на изпълнените строшенно-монтажпи работи. При констатиране на 
допуснати грешки, нарушения и явни дефекти о г фирмата - изпълнител на СМР, следва да 
> ведомява ВЬЗЛОЖИ t ЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

-.о да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! за всички установени промени в 
договорените количества и ноновъзннкпали СМР. които не са предмет па договорените 
количества, подписани от фирмата изпълни тел па обекта:

да следи за е трик ш у т  спазване на срокове i е. заложени за изпълнение на СМР;

 ̂ - '^ ла представи на ВЪТЛОЖИ1ЕЛЯ по един междинен доклад за изпълнените
дейности и евентуални Проблеми и начина за решаването им. В междинните доклади 
1 рябва да се представи точна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР. 
Междинния 1 доклал се съставя след доказване, от изпълнителя па СМР по одобрената 
подробна КС С, на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 50% от 
предвидените в проект по съответния подобект. Същият се одобрява от Възложителя в 
срок 0-1 5 работни дни. а в случай на установени забележки, същите се отстраняват от 
Изпьлншеля в срок от 5 работни дни и отново се представя за одобряване;

19 ла НЗГОП1И и представи па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на 
сч рои палетното па ооскта. окопч«едеп доклад за упражнения инвеститорски контрол. 
Докладът се представя в срок от Ш (десет) рабочпн дни. след подписване па Констативен 
акд °бр.!5 за обект, С ъпнип се одобрява oi (възложителя в срок от 5 работни дни, а в 
с.цчп" на установени забележки, същите се отстраняват от Изпълнителя в срок от 5 
райони-! дни и отново се представя за одобряване;

З 10 Ла Г1редале 1111 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са 
придобиIи. съставени или изготвени за всеки един от обектите:

' ла И311ьпиява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверките па място;

2.12 да участва в месечни срещи /една в месеца/ с представителите на СС. 
изпълни'елите па СМР. строителен надзор и Района;

- . I t да упражнява контрол но изпълнение задълженията на строителя във връзка 
със Закона за управление па отпадъците и Наредба за управление на строителните 
oi надвил и за влагане на рециклирани строи телни материали /ДВ бр. 89 от 13.! 1.2012 г /

2 I При извършването па дейността да спазва изцяло Постановление № 
18/02.02.2015 г. /вкл. измененията му/ па Министерски съвет на Република Българи» 
ш приемат па Национална програма за енергийна ефективност на миогофамилппте 
жилищни сгради, за условимга и реда за предоставяне па безвъзмездна финансова 
помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализициятя й.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава ежедневно присъствие на обектите на 
ключови те специалисти те.
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(4) Чрез лицата по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва актове за изпълнение па 
С V1F. с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове 
С- M l на обекш, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

ИЗПЪЛНИ 1 Е. Ш 1 не може да разпространява по какъвто и да е начин пред 
ipcni лица сооствена или служебна информация, щипала му известна при и/или по повод 
изпълнението на договора без изричното писмено съгласие па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чд.Ю.( i ) ИЗПЪЛНИ 1 Е ЛЯТ трябва да поддържа точно и систематизирано деловодство, 
както пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги.
позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 
договора

U j Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със 
строителството са за сметка па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За вреди, причинени на лица. публично или частно имущество, при или по 
повод строителството, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ'!’.

Чл П- <" 1Н"'ЬЛШ1ТЩШТ 1,0 може да оодмеш, ПСД „ ,ш n v m t  д апъ;щнтс.,„и
индовс l Ml' па о б е к т а ,  как»  и i v x i i o  wnuna „а тим и еш кт»  му. б «  паричното писмено 
стм лаеис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно 
платените и/или надплатените суми. изпраща покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати 
доброволно задължението си в 10-диевен срок от получаване на поканата.

(3) В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯТ посочва размера на дължимите суми. срока за възстановяването им,
данни 1а оаиковата смстка- ио която Д4 бъдат възстановени, както и реда. по които 
ВЬЗЛОЖИТЕЛЯТ да бъде уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доброволно 
възстановените суми. В поканата се посочват и възможните санкции и процедури в случай 
че изискването, за възстановяване на дължими те суми не бъде изпълнено в указания срок.

(4) В случай, че И .{ПЪЛНИ I ЕЛЯ I не възстанови изисканите суми в упоменатите 
срокове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'! се съгласяват настоящият договор да 
послужи каю нееъдебио изпълнително основание за събиране на дължимите по договора 
суми на ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ.

PJ Сумите, подлежащи па възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат 
прихванати ш всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИ ! ЕЛЯ.

Ч...12 И, , „' шиша от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „ срок до грм д„„ сключването на 
доювор за цодазнълпение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 
офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл 
66, ал. 2 и I 1 3011. '

N Е  ̂СЛОВИЯ {А ПРЕКРАТЯВАНЕ ПА ДОГОВОРА
l.i.f-E Плетящият договор .можеда бъде прекратен:

1 С изтичане срокаi па договора п или изпълнение па предмета му. 
2. Преди изтичане срокът па договора:

2.1,1 !о взаимно съгласие па страните:
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2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 10 (десет) 
Дневно писмено нредизвеез ие oi изправната до неизправната страна;

2.3. При предсрочно прекратяване па договора за проектиране и СМР

2.4. 11 ри предсрочно прекра тяване на договора за целево финансиране

Ml. НЕУСТОЙКИ И С АНКЦИИ

ЧлЛ4- J ^ 11 неспазване па сроковете по чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИ 1 ЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10% от стойността 
на полагащия се инвеститорски контрол за обекта без ДДС. която се удържа при 
окончателното му разплащане.

1.1.15. При неизпълнение па задълженията си по договора, неизправната страна дължи 
па изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно
изискванията па нормазивнпте актове, регламентиращи отношенията на настоящия 
договор.

VIII. ОЬ1ЦИ РАЗПОРЕДБИ

ЧлЛ 6. Внесената гаранция за 
услугата без ДДС. в размер 
поминал оj ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

изпълнение, в размер на 5% от прогнозната стойност на
11:1 ......................  (................... ).зв., се възстановява по
ь j U лридееет) дневен срок след въвеждане на обекта в

експлоатация. В случаите по чл.13. т.2.2 и чл.14 гаранцията за изпълнение не се връща а
ее усвоява  ̂от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като
ВЪЗЛОЖИ I ЕЛЯ1 има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените 
вреди.

(2). При представяне па банкова гаранции за изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
поддържа валидна до въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.17. (1) Всички документи, съобщения и др. книжа, както комуникациите и плащанията между 
двеме страни ще бъда! осъществявани на следните адреси банкови сметки:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Адрес:......................

Факс: ............

тел.: .. 

E-mail 

Банка:

I BAN:

BIC:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес:............................
Ф а к с :......................................

тел.: ...................................

E -m a il: ................................

Банка..................
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I BAN:.............................................

B1C:.................................................

(2) При промяна па адреса и/или банковата сметка, страната която ги е променила е 
длъжна да уведоми другата в 5 (пет) дневен срок от промяната.

4.1.18 ( поровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен 
ред.

ЧлЛ9 За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и 
договори геи I ърговският закон.

11дс 1 оящия 1 договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра - един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за 11311ЬЛНИТЕЛЯ

Приложение: Предложението на Изпълнителя и съответните приложения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

I ■ I Ценово предложение на Изпълнителя;

Предло/кеппе $а изпълнение на поръчката на изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
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До Органи по настойничество 
и попечителство 
при Столична община -  район 
,, Младост ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
От.........................
с постоянен адрес: 
л .к . № ...................... издаденаoi

:гн

на

ЕГН... 
л.к. №

Г-н / Г-жо.........................................
Моля да бьда назначен за настойник / попечител на:

.........с постоянен адрес:..................................

.......... издадена от.......................  ня

(описва! сс (фактическите оостоятедстн 
родствената връзка е това лице) а. причините, поради които се иска назначаването на настойник / попечител

ЕГН... 
л.к. №

ЕГН... 
л.к. №

ЕГН... 
л.к. №.

ЕГН... 
л.к. №

Предал ам следния състав на настойнически съвет / заместник—
За заместник - настойник: ..............................
................... с постоянен адрес:...................................
....................... издадена оз............................................ ...
За съветници:

попечител:

...................... е постоянен адрес:
....................... издадена от.........
2 ............................

.....................  е постоянен адрес:
....................... издадена от.........
За заместник — попечител:......

...................... е постоянен адрес:
....................... издаденаo i.........

Ilpmiai a\i следните доку мен in:
(ненужното сс зачертва)
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