Приложение №5

ДО ГО ВО Р
за възлагане на общ ествена поръчка за услуги
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Днес,

h.J.L.

г„ в гр. София, между:

СО р-н „Младост“, регистрирано с ЕИК 0006963270614 в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул . „Свето Преображение”
№ 1 представлявано от Десислава Иванчева-кмет и Ваня Дилкова - гл. счетоводител, наричани
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
Богоев консулт ЕООД,
с адрес на управление: общ. Столична, гр. София, р-н „Люлин“, п.к. 1324, ж.к. „Люлин, бл. 883,
вх. Д, ет. 2. ап. 113 с ЕИК 175387957, представлявано от Мартин Димитров Богоев с ЕГН
в качеството на управител,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), на основание чл. 112 от
Закона за обществените поръчки („ЗОИ“) и Решение № РМЛ17-РД93-12/26.10.2017 г. на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ
ОБРАЗУВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ”- Обособена позиция № 1:
„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5 ) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на
съгцествуващ строеж и заснемане на сгради на следните обекти: 1. 144 СУ „Народни
будители“, жк. Младост 3, ул. “Бъднина “ №1, 2. Д Г №26 „Калина“, жк. Младост 1 зад бл.40,
3. Д Г №70 „Пролет “, жк. Младост 3 ул. “Бъднина “ №3
се сключи този договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на
съществуващ строеж и заснемане на сгради на следните обекти:!. 144 СУ „Народни
будители“, жк. Младост 3, ул. “Бъднина“ №1, 2. Д Г №26 „Калина“, жк. Младост 1 зад бл.40,
3. Д Г №70 „Пролет “, жк. Младост 3 ул. “Бъднина “ №3 ”.
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Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна
част от него.
Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване
на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на
съответното обстоятелство.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие
до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на договора е:
1. Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, съставяне на
технически паспорт на съществуващ строеж и заснемане на сгради на следните обекти: 1. 144
СУ „Народни будители , жк. Младост 3, ул. Бъднина“№1, 2. Д Г №26 „Калина“, жк. Младост
1 зад бл.40, 3. Д Г №70 „Пролет , жк. Младост 3 ул. “Бъднина“ №3 ” е 40 ( четиридесет)
календарни дни.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е :
Обособена позиция №1:
1. 144 СУ „Народни будители“, жк. Младост 3, ул. “Бъднина“№1,
2. Д Г №26 „Калина“, жк. Младост 1 зад бл.40,
3. Д Г №70 „Пролет жк. Младост 3 ул. “Бъднина“ №3 ”
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 16 072,99 (шестнадесет хиляди, седемдесет и два лева и
деветдесет и девет стотинки) лева без ДДС или 19 287,59 ( деветнадесет хиляди двеста осемдесет
и седем лева и петдесет и девет стотинки) с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или
„Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо
Приложение № 3.
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(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, които ще
отговарят за изпълнението, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на
промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите
на ЗОП.
Чл. 8. (1) Плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. Окончателен доклад и окончателен приемо-предавателен протокол, отразяващ изпълнението
на дейностите по договора, съгласно чл. 27, ал. 2, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от Страните;
2. Надлежно оформена, оригинална фактура за дължимата сума за съответната дейност по
договора, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след получаването на документите по ал. 1.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
Авансово плщане 20% от стойността на договора банков превод в рамките на 15 (петнадесет)
календарни дни след подписване на договор и представяне на гаранция в размер на 100% от
авансовото плащане и оригинална фактура.
Окончателно плащане 80% от стойността на договора банков превод в рамките на 30 (тридесет)
календарни дни след извършване на услугата, срещу представена оригинална фактура,
окончателен доклад и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване на последно представения по чл.8.ал.
1 документ в деловодството на СО р-н „Младост“
Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски на обслужващата я банка.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Юробанк България АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG52 ВРВ1 7940 1060 9997 01
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени
по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не
уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
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ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 3 % ( три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а
именно 482,19 лв (четиристотин осемдесет и два лева и деветнадесет стотинки) („Гаранцията
за изпълнение ), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 12. Като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, която се внася по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: Общинска банка АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG64 SOMB 9130 3317 6095 01
Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни
след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата
гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата
на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни
след прекратяването на Договора.
3. застраховката следва да е платена еднократно. Не се приема застраховка, застрахователна
премия по която, съгласно направената между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застрахователя договорка, се
заплаща на вноски.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет)
дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в
пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато
и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. Когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
2. Когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. Когато е във формата на застраховка —чрез връщане на оригинала на застрахователната полица
на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора
е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той
може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения
по Договора, както и в случаите на лошо, частично или забавено изпълнение на което и да е
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в
следните случаи:
1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три) дни
след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. При пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията
за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
обезщетение в по-голям размер.
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Стр. 5 от 18

Приложение №5
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора
е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото
право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕ ТТЯ
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 10 от договора;
2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни,
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предостави и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43
от Договора;
6. Да извърши архитектурни заснемания, приложими за целите на услугата. Архитектурните
заснемания ще послужат за изготвяне на техническите паспорти, енергийни обследвания и
инвестиционни проекти за нуждите на Възложителя.
7. Архитектурните заснемания да съдържат точно измерване на всички стени, отвори (прозорци
и врати), нива и други елементи в помещенията на дадения обект, на неговата височина,
материали, конструкция. Събраните данни се изчертават в мащаб 1:50.
8. За да се постигне нужната точност да се използват прецизни лазерни уреди и точно определен
алгоритъм на изследването. Събраните данни да се изчертават на компютър с CAD приложение
и предадат в 3 /три/ екземпляра на хартиен и един на цифров носител.
9. Да обследва за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. 1 - т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготви технически паспорт
на сградите с грижата на професионалиста и в съответствие с нормативните изисквания, чрез
безразрушителни методи и изпитвания.
10. Да извърши обследване на съществуващия строеж по време на експлоатацията му.
11. Да извърши услугата, спазвайки изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за
техническите паспорти на строежите, Закона за енергийната ефективност, Наредба № Е-РД-041 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийната ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., в сила от 07.03.2016 г.,
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както и други законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите по предмета
на услугата.
12. Да състави информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на
техническите характеристики на строежа, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания
по чл. 169, ал. 1 ЗУТ.
13. Да установи действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А
от техническия паспорт.
14. Да изготви анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на
съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи
към момента на въвеждането на строежите в експлоатация.
15. Да разработи мерки съгласно разпоредбата на чл.21, т.4 от Наредба № 5 за техническите
паспорта на строежите.
16. Да състави доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите
характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи
към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение
на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на
строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове.
17. Да установи действителните технически характеристики на строежа чрез:
- събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
- екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация;
- оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите
на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);
- извършване на изчислителни проверки свързани с измервания, пробни натоварвания и др.
18. Да документира действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с
нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ в табличен
вид за строежа.
19. Да извърши оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или
несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, чрез провеждане на
сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените измерения и на качествените
показатели чрез удостоверяване на:
- размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни
актове;
- допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и експлоатацията на
строежа;
- степента на риска за настъпване на аварийни събития;
- опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както и за
неблагоприятните въздействия върху околната среда;
- технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на
решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на строежа.
20. Да изготви докладът за резултатите от обследването, който включва и техническите мерки за
удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за
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недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.
21. Да извърши обследването на строежа от лица по чл. 176в, ал. 1 - 4 ЗУТ.
22. Да изготви техническият паспорт на съществуващ строеж въз основа на резултатите от
обследването и оценката на строежа в обхват:
част А "Основни характеристики на строежа" със следните раздели:
раздел I Идентификационни данни и параметри", който включва следните реквизити: населено
място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, вид (сграда или
съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа;
идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес
(местонахождение), година на построяване, извършени промени (строителни и монтажни
дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване),
основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на
промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени;
раздел II Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който включва следните
реквизити: сградни площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем,
полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни);
инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации,
съоръжения, системи за безопасност и др.;
раздел III Основни технически характеристики", който включва следните реквизити:
технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.
169, ал. 1 ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, изразени чрез еталонни
нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на въвеждане в
експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията,
носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на пожароустойчивост
(огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната
среда (осветеност, качество на въздуха, водоснабдяване, канализация, оползотворяване на
твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на
нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от
автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на интегрираната
енергийна характеристика на сградата и референтната й стойност;
раздел IV Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, удостоверяващи
сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове (номер,
срок на валидност и др.), сертификат за пожарна безопасност, декларации за съответствие на
вложените строителни продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на
бетон, стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.;
раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт",
който съдържа: данни за собственика; данни и удостоверение на консултанта, в т.ч. за наетите
от него физически лица, номер и срок на валидност на удостоверението; данни и удостоверения
за придобита пълна проектантска правоспособност, данни за техническия ръководител за
строежите от трета категория; данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и
съставили техническия паспорт на строежа.
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част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" със следните
позиции:
- резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване,
реконструкция, основен ремонт и други промени;
- необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за
изпълнение на неотложните мерки;
- данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и
реконструкция на строежа;
- срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и елементи на
строежа.
част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" със следните позиции:
- съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени
нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на
носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.;
- недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която води до
превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез
надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението;
- спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на
околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива
или фасадата и др.;
- нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите;
- поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, подвижните
платформи, подемниците и др.;
- правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.
23. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители
и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три)-дневен срок, от
сключването на договора/договорите за подизпълнение 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 ал. 11 от ЗОИ. Сключването на договор за подизпълнение не
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.
24. да разрешава на Службата за борба е измамите да осъществява проверки и инспекции на
място в съответствие с процедурите, предвидени в правото на Европейския съюз или
европейското законодателство за защита на финансовите интереси на Европейския съюз срещу
измама и други нарушения.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
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2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на
изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на изготвените от него доклади, разработки, материали или съответна част от тях;
4. да откаже приемането и заплащането на част или цялата стойност, докато изпълнителят не
изпълни своите задължения съгласно договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията;
5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по
реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този
Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или
ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.43
от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите
на чл. 11-20 от Договора;
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклади, съгласно т. 7 от
Техническата спецификация /Приложение №1/
(2) При изготвяне на документите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под
опис и срещу подпис.
(3) В срок 3 (три) работни дни след получаване на документите по ал. 1 Възложителят
преглежда крайния продукт и ако има възражения и открие недостатъци уведомява писмено
Изпълнителя за тях..
(4) Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъците за своя сметка в определения срок, който
не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни.
(5) Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с протокол за
приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемопредавателен протокол“).
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя.
Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до
отстраняване на недостатъците, като даде срок за отстраняването им за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с
утвърждаване от Възложителя на окончателен доклад за изпълнение на дейностите по договора
и подписване от представители на Страните на окончателен приемо-предавателен протокол. В
случай, че са констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемопредавателен протокол и се налагат санкции, съгласно чл. 29- 35 от Договора.
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на
договора, освен по реда и при условията на ЗОП.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 29. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за
съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на
съответната дейност.
(2) При частично неизпълнение на свое задължение по договора, лошо или друго неточно
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от
стойността на неизпълнената част.
(3) При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва
върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от дължимото.
Чл. 30 При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло
и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай,
че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
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Чл. 31 При констатирани от компетентен орган нередности от действия или бездействия от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата до размера
на нередността.
Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Стойността на
Договора.
Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез
задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 34. С изключение на случаите по чл. 16 —19, за дължимия размер на съответната неустойка
по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В
срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната
страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.
Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 36. 1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три дни от настъпване на
невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице —Страна по Договора без правоприемство, по смисъла
на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици;
6. предсрочно, без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при пълно неизпълнение на
задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация по искане на всяка от Страните.
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато установи,
че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.
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Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно
чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение
от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне
на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед
на интереса на изправната Страна.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при
непостигане на съгласие —по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо
лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може
да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия —според значението, което им се
придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
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2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Спазване на приложими норми
Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички
приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета
на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение
№ 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо
позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може
да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация,
когато:
1. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
2. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В тези случаи Страната, която следва да предостави информацията, уведомява в срок до 3 (три)
дни другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и
след прекратяване на Договора.
Публични изявления
Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите,
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или
забавено.
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Авторски права
Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора,
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените
документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на
авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор,
е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права
са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права
от страна на трети лица в срок до 3 {три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети,
произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за
нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети
лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на
ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
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(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла
на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за
настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от
задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 49. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това
не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от
повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Св. Преображение №1, ж.к. Младост 3, СО р-н
Младост
e-mail: office@mladost.bg
Лице за контакт: Александър Несторов - ст. юрисконсулт
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ №29,
e-mail: bogoevconsult@abv.bg
Лице за контакт: Мартин Богоев - управител
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
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2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка —при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване —при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените
по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на
посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване,
органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния
регистър.
Език
Чл. 51. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при
провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани
с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще
се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 53. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл. 54. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му
към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при
непостигане на съгласие —спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
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Приложение №5
Екземпляри
Чл. 55. Този Договор се състои от 18 (осемнадесет) страници и е изготвен и подписан в четири
еднообразни екземпляра, разпределени както следва: екз. № 1 - Досие на обществена поръчка
на Възложителя; екз. №2 за регистъра на Договорите, екз. №3 за отдел „ФСДЧР“ - СО р-н
„Младост“, екз. № 4 - за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Приложения:
Чл. 56. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

К. Георгиев - финансов контрольор

А. Несторов - cm. юрисконсулт отдел „АИПО“
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Приложение № 2

ДО
Кмета на р-н „Младост“ СО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
от: Богоев консулт ЕООД
/наименование на участника/
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№26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,
„ ,г„т Предстамме настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката,
твено след запознаване с всички условия на документацията за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И

ш рГ мл°ад°оБ™
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ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) ОТ ЗУТ ГЪГТД л я н р ил

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА
СЪЩЕСТВУВАЩ
СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
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ЗАСНЕМАНЕ
ЗАСНЕМАНЕ

НА
НА

1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, ул.“Бъднина“ № 1 /
2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
/
3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”.
; /
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за ^екта,
свързани с изискванията по чл. 169, ил. 1 (т. 1 . 5) от ЗУТ и съставяне „а технически
паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите
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паспорти на строежите.
Дейност 1: Архитектурно заснемане:
Изготвяне на архитектурни заснемания.
Дейност 2 : Техническо обследване:
обек-г ИзГ° ТВЯНе На ° бследване за Установяване на техническите характеристики за
обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 Гт. 1 - 51 пт w t
технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28 1 2 2 0 о Г г "а
техническите паспорти на строежите.
2. Приемаме да извършим изготвяне на обследвания за установяване на
ническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал 1 (т 1 - 5) от ЗУТ
съставяне „а технически паспорт на съществуващ строеж, съгласно всички изисквания „а
В ъзлож и™ ,, посочени в документацията ,а участие и техническата специфика "
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3. Място за изпълнение на поръчката*
Сгради „входящи се в град София, р-„ Младост, какго следва
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№ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”.
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ИИ71Я АК1 бЪДСМ избрани за изпълнител, ще бъде подписан договор, с клаузите и във
да, в който е приложен към документацията за участие в настоящата процедура.
6 Предлагаме, следната програма за изпълнение на предмета на поръчкатаЩе изпълним предмета на договора в пълно съответствие с изискваният/ ня
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Изпълнението „а предмета „а настоящата обществена поръчка ще бъде
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На основание на ЗУТ:
• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Загл. изм. - ДВ, бр.85 от
2009 г., бр.27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015; попр. бр.31 от 28.04.2015 г., доп. бр.35 от
15.05.2015 г.);
• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
На основание на ЗЕЕ:
• Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране
и оценка на енергийните спестявания на сгради;
• Наредба № РД-16-105 8 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните
характеристики на сградата;
• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за
енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл.27, ал.
1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и
ползване на базата данни за тях.
На основание на ЗЕ:
• Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане
и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на
топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.
На основание на ЗТИП:
• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителните продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от
20февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. Приложими са и изискванията заложени в
издадените от МРРБ методически указания за изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. □
Ще се спазват Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради ще се прилагат
съгласувано и ще са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и
сертифициране на сградите.
Ще се спазват Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и
поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики, а именно:
• да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за
опазване на околната среда•
• да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност,
качество на въздуха, влага и шум;
• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и
изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да f
минимално;
/ /
; ■ik
• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение/и
климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от
вибрации;

• да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко
енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на
енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и
икономически целесъобразно.
Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива
на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният
показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните
предназначения на сградата този показател има различни нормативни числови граници за
съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.
Съответствието с изискването за енергийна ефективност се счита за изпълнено,
когато стойността на специфичния годишен разход на първична енергия на сградата
попада в диапазона на числовите граници на съответния енергиен клас, за който е
определено нормативно изискване за принадлежност.
При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия ще се включват
най-малко:
1) ориентацията, размерите и формата на сградата;
2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните
пространства, в т.ч.:
а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен
капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;
б) въздухопропускливост;
3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително
изолационните характеристики;
5) климатичните инсталации;
6) системите за вентилация;
7) естественото осветление и осветителните инсталации;
8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
9) естествената вентилация;
10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;
11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и
вътрешните климатични условия;
12) вътрешните енергийни товари.
Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата,
определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни
климатични условия.
Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи измененйя и
динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване,
познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствен^
реализиране на програми и проекти, което се следи постоянно от дружеството и
експертите
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По смисъла на ЗЕЕ:
„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени
към групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или
оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за
енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и
„индикатори за отчитане
на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и
мониторинг.

>

Съставянето на технически паспорт на сградите включва:

Дейност 1: Проучване и техническо обследване на сгради за установяване
техническите им характеристики.
Дейност 2: Съставяне на технически паспорти и регистрация.

-

Методика за изпълнение на дейностите свързани с „Изготвяне на технически
паспорти”:

Дейност 1: Проучване и техническо обследване на сгради за установяване техническите
им характеристики.
1. Запознаване с обекта на задачата:
> състоянието на строежа, включително на строителната конструкция, земната
основа, технологичното оборудване, инсталациите и външната инфраструктура;
> конструктивно обследване на сградата;
> техническите характеристики на въздействията;
> типа и размера на повредите или разрушенията от минали периоди и
новопоявили се, ако има такива, и предприетите превантивни мерки за
обезопасяване и ограничаване на размера на щетите;
> установените несъответствия в носещата способност и коравината на
строителната конструкция;
> допуснатите грешки при проектиране, изграждане и експлоатация или от
неотстранени последствия от предишни аварийни събития.

2. Събиране на информация:
> достоверни данни за геометричните характеристики на строителните
елементи и конструкции (проектна или екзекутивна документация);
> идентификация на конструктивната система и определяне типа на
конструкцията в съответствие с наредбата;
> идентификация на начина на фундиране и на състоянието на земната основа;
> информация за качеството и състоянието на материалите, изгражд
строителните елементи и конструкции;
'• .
> информация за критериите, заложени при първоначалното проектиране
строежа, включително първоначално възприетите критерии за сеизмична сигурност
5

на конструкцията на строежа и възприетите коефициенти за редукция на
изчислителните сеизмични въздействия;
> идентификация на въздействията от околната среда, потенциалните полезни
натоварвания и условията на експлоатация, както и определяне на категорията на
строежа по степен на значимост;
> документирани записи за констатираните грешки в конструктивните схеми и
детайли, както и за констатираните дефекти и/или отклонения в качествата на
вложените материали и изпълнените елементи, детайли и съединения;
> информация за типа и степента на предишни и настоящи въздействия и
установени повреди на конструкцията, ако има такива, включително и предприети
действия за възстановяване;
> информация за измененията в конструкцията, извършени по време на
строителството и последвалата експлоатация до момента на обследването.
3. Заснемане:
>
>
>
>

заснемане на строежа в част архитектура
изчертаване от заснемането
проверка при неточности от заснемането и оправяне на грешки
окончателно приключване на проектите

4. Систематизиране на информацията за обследването:
> съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните)
стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези,
свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;
> установяване на действителните технически характеристики на строежа по
разделите на част А от техническия паспорт;
> анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка
на съответствието им с нормативните стойности.
> разработване на мерки;
Методи за изпитване на конструкцията - безразрушителен с измевателна техника.
> снемане на отчети и систематизиране на резултатите.
Методи за проверка на носимоспособността на строежите:
Гранични състояния са състоянията, извън които изискванията към
експлоатационните характеристики престават да бъдат удовлетворявани.
Граничните състояния могат да бъдат свързани с постоянните ситуации по време на
експлоатационния срок на строежа или с краткотрайните ситуации по време на
изпълнението на строежа (етапа на строителство и/или монтаж или ремонт), както и
с използването на строежа не по предназначение или с аварии. По принцип
разграничават крайни гранични състояния и експлоатационни гранични състояг-^
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Крайните гранични състояния са свързани с различните форми на разрушаване на
конструкцията, както и със състояния, близки до разрушаване на конструкцията,
които за целите на практиката се разглеждат също като крайни гранични състояния.
Крайните гранични състояния, за които може да се изисква разглеждане, включват:
загуба на равновесие на конструкцията или на която и да е част от нея, разглеждана
като кораво тяло;
разрушаване вследствие на извънредно големи деформации или слягания,
трансформиране в механизъм, разкъсване или загуба на устойчивост на
конструкцията или на част от нея, включително опори и основи.
Експлоатационните гранични състояния съответстват на състоянията, извън които
определените изисквания към конструкцията по отношение на нейната употреба
или функциониране престават да се удовлетворяват.
Експлоатационни гранични състояния, за които може да се изисква разглеждане, са
например:
• деформации или провисвания, които предизвикват неудобство или
възпрепятстват ефективното използване на строежа, или предизвикват
неприемливи повреди в облицовките или в неносещите елементи;
• вибрации, които предизвикват дискомфорт у хората или повреди на строежа
или в неговото съдържание, или които ограничават ефективното
функциониране на строежа;
• недопустими напуквания.
При извършване на конструктивното обследване на сградите ще се извършат
Контролни проверки на якостта на бетона - контролна експертна оценка за
определяне вероятната якост на натиск на бетона на случайно избрани колони в
сградите. Безразрушителното изпитване ще бъде извършено със склерометър
“Шмидт” по БДС EN12504/2. След статистическа обработна на резултатите се
подават данни за средна вероятна якост на натиск; средноквадратично отклонение;
якост на бетона, които се отразяват в конструктивното обследване на сградата.
5. Оценка на резултатите от обследването

Получаване на готовите доклади от енергийно и конструктивно обследване на
сградите, както и Становищата от извършените обследвания по част
Архитектура, Конструктивна, Ел, ВиК, ОВК и Пожарна безопасност .
Сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените измерения и на
качествените показатели за удостоверяване на:
> размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите
нормативни актове;
> допуснатите грешки

^ Г- г
и недостатъци при проектирането,' изграждането/ и
експлоатацията на строежа;
; /
I jt-J
> степента на риска за настъпване на аварийни събития;
\ J
> опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа,
както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда;
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> технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост при
избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на строежа.

6. Документиране на обследването в доклад:
> техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към
обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития,
които застрашават обитателите на строежа се описват в:
> доклад от конструктивно обследване
> становища
> експертизи - при необходимост
> предписания за укрепване, подмяна, ремонт - при необходимост
Дейност 2: Съставяне на технически паспорти.
1. Съставяне на техническите паспорти на сградите
>
Съставяне на технически паспорти на сградите на база
готовите - събраната налична информация за сградите, конструктивни
обследвания, доклади от обследване на сградите, доклади от енергийно
обследване на сградите, експертизи и становища на проектантите и
архитектурните обследвания на сградите.
>
Разпечатване, окомплектоване и подписване от екипа на
всички изготвени технически паспорти.
>
Предоставяне на Техническите паспорти на сградите на
Възложителя
>
Ключов елемент за плавното, навременно, качествено и съгласувано изпълнение на
обществената поръчка е добрата комуникация Възложтел - Изпълнител. Основна роля в
тези взаимоотношения ще има ръководителя на проектантския екип, който ще бъде
свързващото звено по линията Възложител - Изпълнител. Ръководителят на екипа следи
за изпълнението на обхвата на поръчката и съгласува проектните части на всеки един етап
от изпълнението на поръчката.
Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата ще се
извършва по части:
1. Част „Архитектурна” - Ще се извърши архитектурно заснемане, включително
разпределение етажи, вертикални разрези, фасади. Ще бъдат отразят всички промени по
фасадите и в разпределенията, извършени по време на експлоатацията, както и
размерите и видът на дограмата.
2. Част „Конструктивна” - Ще се извърши конструктивното обследване и оценка на
състоянието на сградите.
3. Част „ВиК” - Ще се извърши заснемане на ВиК инсталаците в сградите и обследв^ е на
всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на пс
състоянието на противопожарните кранове.
4. Част „Електрическа” Ще се извърши обследване на вътрешните силн&тЬкови и
слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, както и състоянието на

мълниезащитата инсталация.
5. Част „Пожарна безопасност” - Ще се извърши обследване на сградите за пожарна
безопасност, състоянието на пожарогасителната инсталация (при наличие на такава),
пътищата за евакуация.
6. Част „ОВК” - Ще се извърши обследване на отоплителната инсталация, състоянието на
мрежите, типът и състоянието на абонатната станция.
Изработеното архитектурно заснемане ще бъде представено в три екземпляра на
хартиен носител и един на електронен носител във формат .dwg и формат .pdf;
Обяснителната записка ще бъде представена в три екземпляра на хартиен носител и
един на електронен носител във формат .doc.
След изпълнение на поръчката, Изпълнителят ще предостави на Възложителя
архитектурно заснемане в три екземпляра на хартиен носител и един на електронен
носител във формат .dwg и формат .pdf; Обяснителната записка в три екземпляра на
хартиен носител и един на електронен носител във формат .doc., готов Технически
паспорт в 3 (три) екземпляра на хартиен и магнитен носител. Изпълнителят ще
преработи за собствена сметка паспорта, ако се установят неточности или пропуски в
тях. При изпълнението на поръчката ще се използва следният екип:
- Архитектура - архитектурно заснемане и изготвяне на становище по част
архитектурна и достъпна среда - арх. Георги Димитров Гърдев.
- Конструктивно обследване на сградите - инж. Румен Тодоров Енкин.
- ВиК - заснемане на ВиК инсталаците в сградите и изготвяне на становище за
състоянието на вътрешни инсталации и площадкова канализация - инж. Анелия
Тотюва Раева.
- ЕЛ - силнотокови и слаботокови инсталации - заснемане на ел. инсталациите в
сградите и изготвяне на становище за актуалното им състояние инж. Радмила
Иванова Кременска.
- ОВК - Заснемане на ОВК инсталациите в сградите и Изготвяне на становище за
актуалното състояние на ОВК инсталациите - инж. Мартин Димитров Богоев.
- Пожарна безопасност - оглед и обследване на сградите и изготвяне на становище,
относно актуалното състояние в част Пожарна безопастност - инж. Манол Петров
Тончев.
Ръководителят на екипа арх. Георги Димитров Гърдев и инж. Мартин Димитров
Богоев окомплектоват в класьори архитектурните заснемания, техническите паспорти на
сградите и Докладите от резултатите от обследването, съставят приемно-предавателен
протокол и оформят магнитите носители за Възложителя.
За подписването на договор за изпълнение и за предаването на готовите архитектурните
заснемания, технически паспорти и Докладите от резултатите от обследването и
подписването на приемно-предавателен протокол и цялостната кореспонденция с
Възложителя, отговаря Управителя на дружеството.
Управлението на човешките ресурси е възложено на Ръководителя на екипа —арх.
Георги Димитров Гърдев и на Управителя на дружеството с цел следене на цялостната
работа на екипа, включително тази на Ръководителя. Изпълнителят е в процеса на
подготовка на офертата за участие е запознал всеки един проектант с Техническата
спецификация на поръчката, времето е съгласувано предварително с екипа, като с
предвидени времеви буфери, които при изникнали непредвидени д е й н о с т или пречкА д
обезпечат навременното изпълнение на поръчката. С всеки един от проектантите е
сключен индивидуален договор за изработване на становища и доклади, определено е
мястото и обекта, предмет на поръчката. Във всеки индивидуален договор за вписани
задълженият на всеки един проектант и одитор, определено е индивидуалният срок за
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изпълнение. Сумите, определени като цена за изготвяне на индивидуалните части,
включва всички разходи за качественото изпълнение на задачата - хонорар, транспортни и
командировъчни разходи и т.н. Към всеки един договор е приложено и техническата
спецификация за изпълнение на задачата. Договорите влизат в сила, ако участникът бъде
избран за изпълнител. Определени са дейностите, сроковете и очакваните резултати от
всеки един специалист:
Дейността
Очаквани
Име
резултати/продукти

арх. Георги Димитров
Гърдев

Готово архитектурно
заснемане на
сградите, становище
част «Архитектура» и
Достъпна среда,
съгласно техническата
спецификация

инж. Румен Тодоров
Енкин

Готово Конструктивно
обследване на
сградите Оформяне на
електронният вид на
Конструктивното
обследване части.

инж. Радмила Иванова
Кременска

Готово становище
част «Електро»,
съгласно техническата
спецификация

инж. Манол Петров
Тончев

Готово становище
част «Пожарна
безопастност»,
съгласно техническата
спецификация

инж. Анелия Тотюва
Раева

Готово становище
част «ВиК», съгласно
техническата
спецификация

инж. Мартин Димитров
Богоев

Готови стновища част
част «ОВК», част
«ВЕИ» и част

Ръководител екип,
архитектурно заснемане на
сградите, изчертаване на
актуалното състояние на
сградите, подаване на
архитектурното заснемане на
всички останали
специалисти, изготвяне на
становище по част
«Архитектура» и достъпна
среда. Предписване на мерки
за подобряване на средата,
при необходимост.
Заснемане конструкцията на
сградите, изготвяне на
Доклад от конструктивното
обследване на сградите и
предписване на мерки за
укрепване на сградите, при
необходимост.
Заснемане на Електро
инсталациите в сградите и
прилежащото дворно
пространство, изготвяне на
становище по част «ЕЛ»
предписване на мерки, при
небходимост.
Обследване на сградите,
изготвяне на становище и
предписване, при
необходимост на мерки за
подобряване на Пожарната
безопастност в сградите.
Заснемане на ВиК
инсталациите в сградите и
прилежащото дворно
пространство, изготвяне на
становище по част «ВиК»,
предписване на мерки, при
ц
небходимост.
1/>
Заснемане на отоплителни! е
инсталациите i сградите,
/
изготвяне на становища по ^
/
ю

инж. Петрунка
Михайлова Милева

«Енергийна
ефективност»,
съгласно техническата
спецификация
Готов комплексен
доклад от извършено
обследване по чл. 169,
ал. 1 - 3 ЗУТ. Готови
технически паспорти
на сградите

част «ОВК», част «ВЕИ» и
част «Енергийна
ефективност», предписване
на мерки.
Изготвяне на обобщен
доклад от извършено
обследване, съгласно чл. 169,
ал. 1 - 3 ЗУТ, на база
изготвените становища и
доклади от проектантите.
Съставяне на технически
паспорти на сградите

„Богоев консулт“ ЕООД, притежава необходимите технически средства за осъществяване
на техническо обследване на сградите са:

Вид на техническото
оборудване

Технически характеристики на оборудването
BOSCH модел PLR 25:

Лазерна ролетка

Измервателен диапазон

0,05 - 25,00 m

Точност на измерване, типична

2,0 mm

Време на измерване, типично

0,5 s

Време на измерване, макс.

4s

BOSCH-GLM 50С - Professional
Лазерен диод 635 nm, < 1 mW
Лазерна ролетка

Измервателен обхват 0,05 - 50,00
Точност на измерване, типична +/-1,5 mm
Време на измерване, макс.

Едноканален термометър

4s

възможност
за
измерване
на
повърностни
температури от -200°С до +1372°С
Характеристики:
• Широк температурен диапазон с разд.способност
0.171°
• Отчитане в °F, °С или К (Келвин)
• Отчитане на Max/Min/Avg с означен момент на
измерване
• Доставя се с гъвкава термосонда от Тип К и 9V
батерия
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Инфрачервен
термометър ТР 9

Дигитален газанализатор
Tempest 100

за безконтактно измерване на температура от -50°С
до +1600°С Характеристики:
-Температурен диапазон за безконтактни
измервания от -50°С до +1600°С и контактни от 50°С до +1370°С
- Високото съотношени разстояние към цел от 50:1
позволява измерване температурата на малки
повърхнини на голямо разстояние от оператора
- Записващо устройство с памет за 100 резултата
- Уредът може да мери температури продължително
време, ползвайки USB захранване от PC
- Вход за термодвойка тип К
- Запис на максимална, минимална, осреднена
стойност и разлика (MAX, MIN, DIF, AVG)
6 канален с възможност за измерване на кислород,
въглероден окис , въглероден двуокис, азотни окиси
и серни окиси

Характеристики:
Детекторът се използва за откриване наличие на
запалими газове и вредни изпарения (Природен газ,
метан, етан, пропан, бутан, ацетон, алкохол, амоняк,
изпарения, бензин, керосин, сероводород, пушек,
индустриални разтворители, разредители за лак,
нафта и др), като при концентрации от 10% ДГВ за
метан алармира оператора с акустична и визуална
аларми. Лебедова шия с дължина (16") 406 мм Ви
осигурява лесен достъп до трудно достъпни места.
за тестване на течове от отоплителни, климатични и
охладителни системи

Ултразвуков детектор G1

ПРИЛОЖЕНИЕ
Течове на въздух под налягане/вакуум
Течове на въздух под налягане или вакуум от отвори
с диаметър до 0,127 мм създават акустична вълна,
чийто фронт генерира ултразвукови емисии с разлика
от 1 psi.
Турбулентност на газове и течности
Турбулентност свързана с вътрешни или външни
течове от вентили, кухини, кондензни гърнета,
запушвания и други при различни тръбопроводни
инсталации.
Електрически разряди
Електрически разряди при пробив на изолация, други
повреди, откриване на корона разряди и искрища.
Механично износване
Състояния свързани с механично износване на
.
лагери, клапани, състезателни принадлежности,
валове, зъбни колела и т.н. Също така дава
Г У
индикация за правилното смазване на лагери.
Генериране на звук
Приемникът може да се използва заедно с тон

Ултразвуков дебитомер
LRP2000H

Комбиниран клещовиден
измерител (волтметър амперметър - ватметьр)
ЕХ 380976

генератор за откриване пробиви и пукнатини на
контейнери, течове от уплътнения на дограми и
стъклопакети и други.
за измерване дебити на чисти и замърсени течности
Характеристики :
Преносимият компактен ултразвуков
дебитомер L2000Hce захранва от акумулаторна
батерия и е с функционалността на значително пообемистите си събратя. Проектиран е специално с
цел постигане максимална мобилност и лекота при
обслужването и експлоатацията.
• Точност по-добра от 1% при дебит > 2FPS
• Линейност 0.5%
• Повтаряемост 0.2%
• Скорост на потока: от 0,01 до 32 м/сек
• Измерва дебит на почти всички възможни течности
• LCD дисплей 4х 16 с мерни единици на английски
• Работа с щипковидни трансдюсери
• RS 232 интерфейс или 1-канален изолиран ОСТ
изход
• Тръби с диаметър от 15мм до 6 0 0 0 m m , според вида
на използваните трансдюсери
• 12 ч работа с едно зареждане на вградени Ni-MH
акумулатори
• Захранване 90-230VAC
• Вградено записващо устройство за над 2000
резултата
• Присъединителен кабел към трансдюсерите 2 х 5 м
измерване на ток, напрежение, честота

Характеристики :
- Голям дисплей от течни кристали (LCD) с
едновременно отчитане на две величини (отчитане до
9999)
- Измерва Активна Мощност (kW), Пълна Мощност
(kVA), Рективна Мощност (kVAR), Конски сили
(HP), Фактор на Мощността (PF), Фазов Ъгъл с
индикация Индукивен/Капацитивен
- AC+DC цА ток с разделителна способност от 10 шА
за тестване на йонизационни електроди
- Запис на максимална и минимална стойност
(Max/Min) и отчитане времето на запис
- Автоматично откриване на AC/DC напрежение с
непрекъснато отчитане на честотата
- Капацитет до 7000pF и разделителна способност от
0.001 pF
.... :-'''
- Високо съпротивление до 100 MQ
- Измервания на температура от Тип К, в °С или °F до
900°С
v
- Тест на диоди и вериги
\у
- Възможност за автоматично самоизключване
- Отвор на клещите 40 мм
- Окпмплектова се с измервателни проводници, сонда

от Тип К (-50°С до 250°С), транспортен калъф и 9V
батерия
за измерване на осветеност в помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Светломер Peak Tech
5025

Термоанемометьр VT
100S

Много лесен за обслужване дигитален ЗУг знаков
светломер с голям дисплей от течни кристали (LCD)
и индикация за състоянието на батерията.
Идеален за проверка и измерване на осветеността в
офиси, фабрики, хотели и пр. Измерване на
светлинния спектър съгласно C.I.E.
Характеристики:
- ЗУ2 знаков дисплей
- Сензор - силициев фотодиод
- Клас на безопасност: IEC-1010-1
за измерване скорост на въздуха от 0 до 5 м/с и
температура от -20 до 80°С

Характеристики:
• Скорост на въздуха температура на околната среда
• Избор на измервателни единици
• Функция HOLD
• Минимална и максимална стойност
• Автоматично осредняване на резултатите
за измерване на скороста на въздуха в канали до
40м/с и температура 600°С

Анемоманометьр - MP
1205

Склерометьр тип
„Schmidt” модел РСЕНТ225А

Уред за сканиране на
армировка - Proseq,

Функции:
• Автоматично самокалибриране с електромагнитен
клапан (МР200Р);
• Избор на мерни единици;
• Автоматично осредняване;
• Минимални / максимални стойности, задържане,
стандартно отклонение;
Предимства:
• Голям графичен дисплей със задно осветление;
• Вътрешна памет за 8000 записа;
• Възможност на извършване на 6 измервания
едновременно;
• Възможност за добавяне на нови модули;
• Възможност за управление на данните чрез
допълнителен софтуер.
Склерометьр тип „Schmidt” модел РСЕ-Н1225А
- проектиран за изпитване на бетонни елементи с
дебелина по-голяма или равна на 100 mm, или на
бетон с едрина на добавъчните материали по-малка
или равна на 32 mm.
■
'
Проектиран е за изпитване на бетон с якф т на натиск
в диапазона от 10 до 70 MPa (N/mm2) и енергия на, J
удара при изпитване 2.207 Nm.
V
Уред за сканиране на армировка - Proseq, модел
Proformer 5

модел Proformer 5

Преносими компютри

Уред за сканиране на армировка. Сканиране на
армиравка Profometer 5 - определяне наличие и
местоположение на армировката, диаметър на
армировъчните пръти. Сканиране и графично
изобразяване на армировката. Връзка с компютър.
Апаратът Profometer 5 е усъвършенстван уред за
безразрушително откриване на армировъчни пръти в
стоманобетонни конструкции и за измерване на
тяхното бетонно покритие и диаметър. Методът на
измерване на уреда се основава на принципа на
вихровите токове с импулсна индукция.
Детекторът за арматура Profometer 5 разполага с
универсална сонда, която дава възможност за
обследване на повърхностни (до 100 mm) и дълбоки
(до 188 mm) зони от бетона с натискането на един
бутон. Апаратът е проектиран да открива и
изобразява на 128 х 128 пикселов LCD екран, както
размера и ориентацията на армировъчните пръти,
така и тяхното бетонно покритие.
Profometer 5 включва различни оптични и акустични
помощни средства сигнализиращи откриването на
армировка, едно от които е различен по височина
тон, който може да бъде чут на вътрешния
високоговорител или на слушалки.
Високата точност на измерванията осъществявани с
една единствана сонда правят Profometer 5 Scanlog
лесен за употреба и незаменим при обследването на
стоманобетон.
Основни функции:
□ Откриване на арматура
□ Измерване на бетонното покритие на армировката
и нейният диаметър
□ Коригира измерванията повлияни от близки
армировки
□ Визуална и акустична сигнализация при измерване
□ Запаметяване на 160 000 единични измервания
групирани в 60 обекта
□ Изчертаване на екрана на уреда разположението на
армировъчните пръти и стойностите на тяхното
бетонно покритие. □ Пренос на данни към PC и
обработката им с включеният в комплекта софтуер
ProVista
Специализиран софтуер

При изпълнение на договора ще се спазват процедурите за контрол на качеството,
дефинирани в система за управление на качеството в съответствие д i p M p t a на
стандарт EN ISO 9001:2008, която се прилага от Изпълнителя. Целта'ни/Три нз*ъг
на услугата е да предоставим на1клиента професионално, качествено и йрециз
(В програмата участникът посочва етапност и обхват на задачгщу предмет на
15

изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от
правоспособни лица за изпълнение на услугата, необходимата техника и график на
изпълнение)

ВНИМАНИЕ:
Участниците попълват, подписват и подпечатват
Техническото предложение, без да посочват цени.

Упълномощен да подпише предложението от името на:
/изписва
се
името

на
/изписва

се

участника/
името на

упълномощеното лице и длъжността/
Дата: 21.08.2017г.
,
Наименование на участника: Богоев консулт ЕООД
Име и фамилия: инж. Мартин ^огрев ,
Длъжност: УправитеЛ v
Подпис:
Печат:

V
4

*
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Приложение № 4 . 1
ДО
КМЕТА НА Р -Н МЛАДОСТ СО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО
ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА CO РН „МЛАДОСТ”
за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ
ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С
ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НАСЪЩ ЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ЗАСНЕМАНЕ НА
СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
1.144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, ул.“Бъднина“ №1,
2. ДГ №26 „Калина“, жк. Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ № 3”.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,
След запознаване с документацията за обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет: по обособена позиция № 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ
ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С
ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НАСЪЩ ЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ЗАСНЕМАНЕ НА
СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, ул.“Бъднина“ №1,
2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ № 3”.
Ние: Богоев консулт ЕООД,
/изписва се името на участника/
1324, ЕИК
с адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. Д, ет. 2, an. 1
175387957, тел./факс 0885139414, e-mail адрес: bogoevconsult@abv.bg
р р,
Щ 1
посочени
предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на ВъзложиЦ
документацията за участие и при пълно съответствие с техническата оп ифик
, Ф \ <г>,
техническото ни предложение при следните финансови условия:
'
-----^лх5У
№
1.
2.

Предмет
Архитектурно заснемане
Изготвяне на обследване за установяване на
техническите характеристики за обекта,

Цена в лв., без
ДДС
3 498,89 лв.
12 574,10 лв.

Цена в лв., с ДДС
4 198,67 лв.
15 088,92 лв.
fh

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на
съществуващ строеж
Обща стойност без включен ДДС:
Обща стойност с включен ДДС:

16 072,99 лв.
19 287,59 лв.

Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1
16 072,99 /шестнадесет хиляди и седемдесет и два лева и деветдесет и девет стотинки/ лева
без включен ДДС, съответно 19 287,59 /деветнадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева
и петдесет и девет стотинки/ лева с включен ДДС.
Предложената от участника цена да бъде в лева без включен ДДС, съответно с
включен ДДС.
Общата предложена стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5)
ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НАСЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖИ
ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: 1. 144 СУ „Народни
будители“- СУСП, жк.Младост 3, ул.“Бъднина“ №1,2.
ДГ №26 „Калина“,
жк.Младост 1 зад бл.40, 3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”
включва всички разходи за изпълнение обхвата на поръчката, включително всички работи,
дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената
поръчка, включително дължимите разходи за командировки, квартирни, налози, данъци,
такси и осигуровки (ако има такива) както и разходи за труд, консумативи, механизация,
както и други необходими разходи по изпълнението на услугата, с точност до втория знак
след десетичната запетая и остава непроменена за целия срок на договора.
/В случай, че участник предложи цена за изпълнение на поръчката, която не
отговаря на това изискване на Възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „ а “ ЗОПще
бъде отстранен от участие в процедурата./
До подготвяне на официалния договор това предложение, заедно с писменото
потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор, ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.

Забележки:
1. Възложителят определя ограничен финансов ресурс в размер до прогнозната
стойност на поръчката за съответната обособена позиция.
2. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на
всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя.
3. Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както
следва:
- При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани
взима под внимание сумата, изписана словом.
- при несъответствие между единичните и калкулираната обща
вярна се счита посочената обща стойност.

- отговорност за евентуално допуснати грешки ши пропуски в изчисленията на
предложената цена носи единствено участникът в процедурата.
4. Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той отбелязва това
обстоятелство в забележка към офертата.
5. Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на
образуването им, посочени в документацията за участие.
6. Участникът представя отделно ценово предложение за всяка обособена
позиция, за която участва.
7. В ценовото предложение, Участникът попълва отделна таблица с ценово
предложение за предвидените дейности (със съответните графи) за всеки обект (всяка
сграда) от съответната обособена позиция, като копира таблицата колкото пъти е
необходимо. Общата стойност на ценовото предложение представлява точна сума от
предложената цена за извършване на предвидените дейности за всяка отделна сграда.

Упълномощен

да

подпише

предложението

от

името

на:

/изписва се името на участника/
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжно<
Дата:
Наименование на участника: Богос
Име и фамилия: инж. Мартин Богоев
Длъжност: Управител
Подпис:
Печат:

п

