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УТВЪРЖДАВАМ:
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА
КМЕТ НА CO Р-Н „МЛАДОСТ“

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 18. АЛ. ЕТ. 12 ОТ ЗОП
“ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ” С ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА
ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ”
ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:
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
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”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА
ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1 2.
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РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375

и ПРОВЕРКА НА

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ:
Горубляне,,

2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв

Град София 2017

СЪДЪРЖАНИЕ:
I . Пълно описание на предмета на поръчката;
II. гехнически спецификации и условия за изпълнение на поръчката;
III. Изисквания към участниците и критерии за подбор;
IV. Оферта и документи, свързани с участието в процедурата;
V. Разглеждане, оценка и класиране на офертите;
VI. Сключване на договор;
VII. Гаранция за изпълнение на договора;
VIII. Приложения - образци на документи;
IX. Други указания.

Настоящата процедура се провежда на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл.
178 от ЗОП - „Публично състезание”.
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до цялата
документация за обществена поръчка в рубрика “Профил на купувача” на Възложителя - СО р-н
„Младост“ на интернет адрес: http://so-mIadost.com/buyer/
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
Предмет на поръчката: Предмета на обществената поръчка е „ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВАОБОСОБЕНА 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
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”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА
ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1, 2.
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ
РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375 и ПРОВЕРКА НА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ:
2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв

За всички обекти от предмета на Обособена позиция №1:
Дейност 1: Архитектурно заснемане:
Изготвяне на архитектурни заснемания.
Дейност 2: Техническо обследване:
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта свързани с
изискванията по чл. 169, ал. I (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ
строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

За обектите по Обособена позиция №2:
Обект 1: 145 ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1
Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата:
Изпълнение на актуализация на извършено обследване за енергийна ефективност
с предписани необходимите енерго спестяващи мерки за постигане на съответствие с
изискванията за енергийна ефективност съгласно условията и реда, определен от Закона за
енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 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. с цел кандидатстване но
европейски и национални оперативни програми за ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на обект 145 ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А ул
„Ресен“ №1
’J '
Дейност 2: Изготвяне на Доклад и Сертификат за енергийни характеристики на
сградата, съгласно чл.48 от ЗЕЕ по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.
Обект 2: Д1 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375
Дейност 1: Изпълнение на енергийно обследване на ДГ 178 „Сребърно копитце“,
жк.Младост 3 до бл. 375 за доказване на постигнатите енергийни резултати от въведени
мерки за енергийна ефективност, съгласно чл.74 от Закона за енергийна ефективност с цел
получаване на Удостоверение за енергийни спестявания, съгласно чл.74 от Закона за
енергийна ефективност.
Дейност 2: Доклад от извършеното обследване.
Обект 3: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Еорубляне
Дейност 1: Проверка на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв
ору ляне, съгласно чл.50, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) с
извършване на оценката , съгласно чл.50, ал.З от ЗЕЕ, както следва: оценка на: 1.
състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации на
сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването
и циркулационните помпи; 2. коефициента на полезно действие на водогрейните котли само за водогрейни котли с единична номинална мощност над 50 kW и 3. оразмеряването
на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата.
Дейност 2: Доклад, съгласно чл.56 от Закона за енергийната ефективност от
извършеното обследване.
1. Прогнозна стойност на поръчката:
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Обособена позиция № 2 - 11 333.33 (единадесесет хиляди и триста и тридесет и
три лева и 33 ст.) лв. без ДДС или 13 600.00 (тринадсесет хиляди и шестстотин) лв. с ДДС.
Определеният финансов ресурс за втора Обособена позиция №2 е разпределен със
следните лимитни стойности:
•

•

•

За актуалиация на енергийно обследване на 145 ОУ „Симеон Радев“/две
сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1 - 8750.00 (осем хиляди и
седемстотин и петдесет лева) без ДДС и 10500.00 (десет хиляди и
петстотин) лева с ДДС
За енергийно обследване на ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк. Младост 3 до
бл. о75 за доказване на постигнатите енергийни резултати от въведени
мерки за енергийна ефективност, съгласно чл.74 от ЗЕЕ - 2083.00 (две
хиляди и осемдесет и три) лева без ДДС и 2500.00 (две хиляди и петстотин)
лева с ДДС.
За проверка на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв
Горубляне, съгласно чл.50, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност500.00 (петстотин) лева без ДДС и 600.00 (шестстотин) лева с ДДС.

Възложителят определя ограничен финансов ресурс. Участник, предложил цена за
изпълнение на поръчката, по-висока от предварително определения финансов ресурс за
конкретна обособена позиция, както и за конкретна дейност от нея, ще бъде отстранен от
участие в процедурата по съответната обособена поциция.
Нас гоящата поръчка се финансира от бюджета на Столична Община.
2. Условия и начин на плащане:
За Обособена позиция №1:
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 от горепосочените документи в деловодството на СО р-н „Младост“
Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски на обслужващата я
банка.
За Обособена позиция №2:
100 % 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 от горепосочените документи в деловодството на СО р-н „Младост“

Венка от страните поема за своя сметка банковите разноски на обслужващата я
банка.
ПОРЪЧКАТАЕХНИЧЕСКИ

И УСЛ0ВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Техническите спецификации определят необходимите характеристики на
предмета на обществената поръчка. Възложителят е посочил минималните изисквания и
параметри на предмета на услугата по съответните обособени позиции в Техническите
спецификации за всяка обособена позиция.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 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 НАСЪЩЕСТВУВАЩ 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”.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1Л. Възложител —СО р-н „Младост“
2. Обекти:
№l!l>3n=7 030Нм2°ДНИ буДИТеЛИ“- СУСП’ ^ Младост 3, ул.“Бъднина“
2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40, РЗП=1 984 m 2
3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”. РЗП=1920 m2
Забележка: РЗП е приблизително.

3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
3.1. Конкретни дейности
Дейност 1: Архитектурно заснемане:
Изготвяне на архитектурни заснемания.
Дейност 2: Техническо обследване:
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт
на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на
строежите.
F

4. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
4.1. Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение
За участници в тази процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат
допускани лица. които не са „свързани лица” е Възложителя по проекта, не са участвали в
подготовката на техническите спецификации п/или други документи, свързани с този
проект и нямат частен интерес от възлагане на обществената поръчка на определен субект

Изпълнявайки дейностите по този договор, експертите трябва да спазват следните
изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:
4.1.1. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или
прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно
изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във
връзка с икономически интерес, политическо или национално пристрастие, семейна или
емоционална обвързаност, или всяка друга връзка или споделен интерес с други лица.
които могат да влияят върху изхода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се
появи по време на изпълнението на договора.
4.1.2. Изпълнителят трябва да декларира, че не е поставен в ситуация, която може да
доведе до конфликт на интереси.
4.1.3. Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха
компрометирали неговата независимост. Ако Изпълнителят не поддържа такава
независимост, Възложителят може да прекрати договора.

4.2. Кодекс за етично поведение:
4.2.1. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент лоялно и
безпристрастно, като верен съветник на Възложителя в съответствие с правилата и/или
Кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност.
Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с
проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Възложителя
както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към
Възложителя по договора. Изпълнителят не трябва да ангажира Възложителя по какъвто и
да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да
изясни това свое задължение пред трети лица.
4.2.2. За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще
спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите,
културни и религиозни практики.
4.2.3. Ако Изпълнителят или някой от неговите служители предложи да даде, или се
съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за
благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е
въздържал да направи действие във връзка с договора, или за това, че е бил благосклонен
или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Възложителя, Възложителят
може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Изпълнителя по
договора.
4.2.4. Плащанията към Изпълнителя по договора трябва да представляват единствени
доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той. нито
персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания
или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията
му по договора.
4.2.5. Изпълнителят няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било
възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с

патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на договора или
проекта, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.
4.2.6. Изпълнителят и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по
време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с
предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито назначеният
или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или
юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са
открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките,
направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в
ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от
проучванията, тестовете и научните изследвания, проведени по време на и за целите на
изпълнение на договора.
4.2.7. Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални
разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен.
Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не
произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не
са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на
получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнителя, което наглед
има всички признаци на дружество-параван.
4.2.8. При поискване, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя
удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора,
при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Възложителят
може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери
доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.
Изискванията за Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение се прилагат по
начин, които не нарушава императивните разпоредби на действащото българско
законодателство.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА
5.1. Обект на ОП и пълно описание на предмета на поръчката:
Предоставяне на услуга с предмет: „Извършване на обследване, съставяне на
технически паспорт 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”.
Дейност 1: Архитектурно заснемане;
Изготвяне на архитектурни заснемания.
Дейност 2: Техническо обследване:
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт
на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на
строежите.

5.2. Количество или обем на ОП:
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 на 3 обекта от образователната
инфрасруктура: 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”.
5.4. Място и срок за изпълнение на поръчката:
5.4.1. Място за изпълнение на поръчката:
Обособена позиция № 1 - сгради находящи се в р-н Младост, град София.
5.4.2. Срок за изпълнение на поръчката:
Обособена позиция № 1 - до 40 (четиридесет ) календарни дни.
5.5. Подробна техническа спецификация:
Изпълнителят следва да извърши архитектурни заснемания, приложими за целите на
услугата. Архитектурните заснемания ще послужат за изготвяне на техническите паспорти,
енергиини обследвания и инвестиционни проекти за нуждите на Възложителя.
Архитектурните заснемания следва 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.
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
приложение и предадат в 3 /три/ екземпляра на хартиен и един на цифров носител,
зпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва да извърши обследване на съществуващия строеж по време на
експлоатацията му.
СЛЯТ СЛеДВа 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-04-1 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„ както „ други законови и подзаконови
нормативни актове, регулиращи дейностите по предмета на услугата.
Изпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва да установи действителните технически характеристики на
строежа по разделите на част А от техническия паспорт.

Изпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва да разработи мерки.
Изпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва 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.
Изпълнителят следва да изготви докладът за резултатите от обследването, който
включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към
обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които
застрашават обитателите на строежа.
Изпълнителят следва да извърши обследването на строежа от лица по чл 176в ал 1 4 ЗУТ.
'
’ '
Изпълнителят следва 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.
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.
ИЗХОДНИ ДАННИ:
Обособена позиция № 1
Адрес на обектите:
1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, улУБъднина“ №1,
2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №'70 „Пролет“, жк. Младост 3 улУБъднина“ №3”.
5.7. Други изисквания (стандарти и критерии за подбор):
Участниците следва да отговарят на чл. 176в от ЗУТ.

6. Продължителност на проекта
Обособена позиция № 1 - до ( четиридесет) календарни дни.

7. Доклад
7.1. Съдържание на доклада
Изпълнителя! представя три доклада:
- доклад за хода на изпълнение на услугата (в срок);
- доклад при възникване на някои от обстоятелствата - неизпълнение (закъснение)
и/или възникнали трудности;
- окончателен доклад.

7.2. Предаване на доклада
Доклад за хода на изпълнение на услугата (в срок) се представя при изпълнение на
услугата в срока по т.5.4.2.
Доклад при възникване на някои от обстоятелствата - неизпълнение (закъснение)
и/или възникнали трудности се представя при възникване на обстоятелства, довели до
неизпълнение на услугата в срока по т.5.4.2.
Услугата се счита за приета след утвърждаване от Възложителя на окончателен
доклад за изпълнение на дейностите по договора и подписване на окончателен
приемо-предавателен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителят.

7.3 Брой на копията на доклада
Докладите се представят в три оригинални екземпляра.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон
Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1, 2.ЕНЕРГИЙНО
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ
178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл375 и ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО
ЧЛ.50
ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“,
кв Горубляне „

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Възложител - СО р-н „Младост“
2. Обекти:
За обектите по Обособена позиция №2:
Обект 1: 145 ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1
Обект 2: ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375
Обект 3: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне

3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
3.1. Конкретни дейности
За обектите по Обособена позиция №2:
Обект 1: 145 ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1
Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата:
Изпълнение на актуализация на извършено обследване за енергийна ефективност
с предписани необходимите енерго спестяващи мерки за постигане на съответствие с

изискванията за енергийна ефективност съгласно условията и реда, определен от Закона за
енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 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. с цел кандидатстване но
европейски и национални оперативни програми за ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на обект 145 ОУ „Симеон Радев“/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул.
„Ресен“ №1
Дейност 2: Изготвяне на Доклад и Сертификат за енергийни характеристики на
сградата, съгласно чл.48 от ЗЕЕ по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.
Обект 2: ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375
Дейност 1: Изпълнение на енергийно обследване на ДГ 178 „Сребърно копитце“,
жк.Младост 3 до бл. 375 за доказване на постигнатите енергийни резултати от въведени
мерки за енергийна ефективност, съгласно чл.74 от Закона за енергийна ефективност с цел
получаване на Удостоверение за енергийни спестявания, съгласно чл.74 от Закона за
енергийна ефективност.
Дейност 2: Доклад от извършеното обследване.
Обект 3: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне
Дейност 1: Проверка на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв
Горубляне, съгласно чл.50, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) с
извършване на оценката , съгласно чл.50, ал.З от ЗЕЕ, както следва: оценка на: 1.
състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации на
сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването
и циркулационните помпи; 2. коефициента на полезно действие на водогрейните котли —
само за водогрейни котли с единична номинална мощност над 50 kW и 3. оразмеряването
на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата.
Дейност 2: Доклад, съгласно чл.56 от Закона за енергийната ефективност от
извършеното обследване.

4. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
4Л. Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение
За участници в тази процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат
допускани лица, които орговарят на изиксванията на чл. 43, ал.4 от Закона за енергийната
ефективност, а именно:
Лицата по вписани в регистъра по чл. 44 от ЗЕЕ, включително наетият от тях
персонал, както и лицата по ал. 2 нямат право да извършват обследване и сертифициране за
енергийна ефективност и/или оценка за съответствие за енергийна ефективност на
проектите на сградата, когато са:
1. проектанти на сградата;

2. строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване
на сградата;
3. участници в експлоатацията на сградата;
3. участници в изпълнението на енерго- спестяващи мерки в сградата.
А по отношение на дейностите за обект 2 и 3 от предмета на обособената позиция и
съгласно чл.43, ал.6 от ЗЕЕ, съгласно която: Консултантите по енергийна
ефективност, извършили обследване за енергийна ефективност на сграда, преди
изпълнение на предписаните в обследването енерго- спестяващи мерки, не могат да
извършват обследване за енергийна ефективност за доказване изпълнението на
предписаните мерки, както и оценка за доказване на достигнатите нива на
енергийни спестявания в резултат от изпълнението на тези мерки.
За участници в тази процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат
допускани лица, които не са „свързани лица” с Възложителя по проекта, не са участвали в
подготовката на техническите спецификации и/или други документи, свързани с този
проект и нямат частен интерес от възлагане на обществената поръчка на определен субект.
Изпълнявайки дейностите по този договор, експертите трябва да спазват следните
изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:
4.1.1. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или
прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно
изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във
връзка с икономически интерес, политическо или национално пристрастие, семейна или
емоционална обвързаност, или всяка друга връзка или споделен интерес с други лица,
които могат да влияят върху изхода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Възложителят трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се
появи по време на изпълнението на договора.
4.1.2. Изпълнителят трябва да декларира, че не е поставен в ситуация, която може да
доведе до конфликт на интереси.
4.1.3. Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха
компрометирали неговата независимост. Ако Изпълнителят не поддържа такава
независимост, Възложителят може да прекрати договора.

4.2. Кодекс за етично поведение:
4.2.1. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент лоялно и
безпристрастно, като верен съветник на Възложителя в съответствие с правилата и/или
Кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност.
Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с
проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Възложителя,
както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към
Възложителя по договора. Изпълнителят не трябва да ангажира Възложителя по какъвто и
да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да
изясни това свое задължение пред трети лица.
4.2.2. За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще
спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите,
културни и религиозни практики.

4.2.3. Ако Изпълнителят или някой от неговите служители предложи да даде, или се
съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за
благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е
въздържал да направи действие във връзка е договора, или за това, че е бил благосклонен
или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Възложителя, Възложителят
може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Изпълнителя по
договора.
4.2.4. Плащанията към Изпълнителя по договора трябва да представляват единствени
доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той, нито
персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания
или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията
му по договора.
4.2.5. Изпълнителят няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било
възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с
патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на договора или
проекта, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.
4.2.6. Изпълнителят и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по
време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с
предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито назначеният
или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или
юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са
открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките,
направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в
ущърб на Възложителя информацията, която им е била предоставена и която е резултат от
проучванията, тестовете и научните изследвания, проведени по време на и за целите на
изпълнение на договора.
4.2.7. Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални
разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен.
Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не
произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не
са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на
получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнителя, което наглед
има всички признаци на дружество-параван.
4.2.8. При поискване, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя
удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора,
при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Възложителят
може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери
доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.
Изискванията за Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение се прилагат по
начин, койго не нарушава императивните разпоредби на действащото българско
зако нодател ство.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА

5.1. Обект на ОП и пълно описание на предмета на поръчката:
Предоставяне на услуга с предмет: „АКТУАЛИЗИРАНЕ
НА
ЕНЕРГИЙНО
ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 ОУ,„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул.
„Ресен“ № 1,2.ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ
ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл375 и
ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил
Априлов“, кв Горубляне „
5.2. Количество или обем на ОП:
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 на 3 обекта от образователната
инфратсруктура: 1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, улАБъднина“ №1.
2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40, 3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3
улАБъднина“ №3”.
5.4. Място и срок за изпълнение на поръчката:
5.4.1. Място за изпълнение на поръчката:
Обособена позиция № 1 - сгради находящи се в р-н Младост, град София.
5.4.2. Срок за изпълнение на поръчката:
Обособена позиция № 2 - до 40 (четиридесет ) календарни дни.
5.5. Подробна техническа спецификация:
Изпълнителят следва да извърши, следните дейности:
1.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145
ОУ „Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1
Изпълнителят следва да изготви актуална оценка на енергийните спестявания на
сградата.
При обследването на сградата в експлоатация да се прилагат и разпоредбите на
Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 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 ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни
за тях, съгласно чл. 56 от ЗЕЕ.
Изпълнителят следва да извърши обследването и сертифицирането на сградата от
лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра
по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.
Изпълнителят следва да извърши обследването за енергийна ефективност на сграда в
експлоатация в с предмет:

- идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за
осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики,
анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
- разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
- технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната
ефективност и на съотношението "разходи-ползи";
- оценка на емисиите С02, които ще бъдат спестени в резултат на прилагането на
мерки за повишаване на енергийната ефективност;
- анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за
доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на
възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на
показателите за годишен разход на енергия в сградата.
Изпълнителят следва да извърши обследването за енергийна ефективност на сграда в
експлоатация в с обхват:
- средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;
- системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни
потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;
- топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;
- електроснабдителните системи;
- осветителните системи;
- системите за осигуряване на микроклимата;
- системите за гореща вода за битови нужди;
- сградните ограждащи конструкции и елементи.
Изпълнителят следва да извърши обследването за енергийна ефективност при
следните основни етапи;
- подготвителен етап, по време на който се извършват дейностите:
- оглед на сградата;
- събиране и обработка на първична информация за сградата и за разход на енергия по
видове горива и енергии и финансови разходи за енергия за представителен предходен
период от време, но не по-малко от три календарни години, предхождащи обследването;
Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, по време на който
се извършват дейностите:
- анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;
- изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовото енергопотребление, анализ
на текущото и базовото енергийно потребление, определяне на видовете измервания, които
е необходимо да се направят в сградата, за да се установят характеристиките по основното
й предназначение към момента на обследването, както и експлоатационните параметри на
техническите системи, потребяващи енергия;
- измервания за събиране на данни и подробна информация, необходима за
инженерни изчисления на енергийните характеристики на ограждащите конструкции и
елементи на сградата и за енергопреобразуващите процеси и системи;
- обработване и детайлизиран анализ на данните, събрани от измерванията в сградата,
и систематизирането им по начин, позволяващ изчисляване на енергийните й

характеристики в съответствие с методиката от приложение № 3 към Наредба № 7 от 2004
г. за енергийната ефективност на сгради (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015
г.).
- анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението;
- изчисляване на енергийните характеристики на сградата и определяне на
потенциала за тяхното подобряване;
- анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми
източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен баланс на
сградата;
Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време
на който се извършват дейностите:
- изготвяне на списък от мерки е оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на
енергийната ефективност;
- определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка,
остойностяване на единични мерки, подреждане на мерките по показател "срок на
откупуване";
- формиране на пакети от енергоспестяващи мерки, определяне на годишния размер
на енергоспестяването за всеки пакет е отчитане на взаимното влияние на отделните мерки
в пакета, технико-икономическа оценка на всеки от пакетите от мерки, определяне на класа
на енергопотребление, съответстващ на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на
инвестициите за неговото изпълнение;
- сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на икономически
целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки за достигане на нормативно
определения минимален клас на енергопотребление по скалата на класовете на
енергопотребление за съответната категория сгради, към която сградата принадлежи по
предназначение;
- избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласуван е възложителя (най —малко
клас на енергопотребление „С”), въз основа на който ще бъде издаден сертификатът за
енергийни характеристики на сградата;
- анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на разработените
мерки за повишаване на енергийната ефективност - оценката се извършва по потребна
енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с енергоспестяващи мерки;
Заключителен етап, по време на който се извършват дейностите:
- изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
- представяне на доклада и резюмето на собственика на сградата.
За резултатите от обследването за енергийна ефективност Изпълнителя следва да
изготви доклад и резюме със следното съдържание:
- обща информация за историята на сградата и собствеността, местоположението и
адреса, собственика на сградата, лицето, отговорно за възлагане на обследването, неговата
длъжност и данни за контакт;
- подробно описание на сградата, включително режими на обитаване, брой обитатели,
конструкция, енергоснабдяване, информация за извършвани ремонти, когато е приложимо.

история за извършени предходни обследвания и за изпълнени енергоспестяващи мерки,
когато е приложимо;
- анализ и оценка на състоянието на енергийните им характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи;
- данни и доказателства за извършени измервания, анализ и оценка на енергийните
характеристики при съществуващото състояние на системите за производство, пренос,
разпределение и потребление на енергия в количество и обем, съответстващи на
сложността на системите и необходими за установяване на техническото им състояние и
ефективност;
- енергиен баланс на сградата и базово енергопотребление за основните
енергоносители;
- клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания
енергиен показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2 по
базово енергопотребление;
- оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия;
- подробно описание с технико-икономически анализ на пакетите от мерки за
повишаване на енергийната ефективност;
- клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания
енергиен показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2 в
резултат от прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващи мерки;
сравнителен анализ на пакетите от енергоспестяващи мерки;
- анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02 в резултат на
разработените пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата;
- заключение и препоръки.
Изпълнителят следва да изготви резюмето на доклада от извършеното обследване по
образец (приложение № 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за
енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради)
и да съдържа информация относно:
- общи идентификационни данни за сградата, вида собственост, данни за контакт със
собственика, клас на енергопотребление, специфичен годишен разход на енергия в
kWh/m2, основни геометрични характеристики, брой обитатели и брой етажи;
- идентификация на изпълнителя на обследването за енергийна ефективност;
- състоянието на сградата към момента на обследването;
- разпределение на потреблението на потребна енергия по видове горива и енергии и
по видове системи, потребяващи енергия;
- базово енергопотребление и особености на енергийния баланс на сградата;
- клас на енергопотребление, съответстващ на базовото енергопотребление на
сградата, и клас след изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки, въз основа на
който е издаден сертификатът за енергийни характеристики (съгласуван с
възложителя най —малко клас на енергопотребление „С”);
- предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност, включени в
избрания пакет за изпълнение в сградата;

- основни параметри на технико-икономическия анализ на мерките за
енергоспестяване;
Изпълнителят следва да издаде сертификат за енергийни характеристики на сграда
със съдържание и по образец приложение № 3 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.
за обследване за енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради.
ИЗХОДНИ ДАННИ:
Адрес. 145 ОУ„Симеон Радев две сгради- основна сграда и блокове за спортна дейност,
жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1
Доклади от конструктивно обследване и технически паспорти за сградите, Доклади и
сертификати от обследване за енергийна ефективност от 2013 година, резюме, схема на
обектите.
2. ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ
ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл.
375
Изпълнителят следва да изготви обследване и оценка за доказване на постигнати
енергийни резултати на ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл. 375,
съгласно чл.74 от ЗЕЕ и чл. 23 и сл. от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за
обследване за енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради.
Оценката за постигнати енергийни спестявания в сграда, изготвена при условията и
по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г., има за цел да удостовери
количеството спестена енергия в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в
сградата.
Оценката е за извършени:
1. изпълнен пакет от комбинирани енергоспестяващи мерки, препоръчан с обследване
за енергийна ефективност.
Доказването на енергийните спестявания чрез обследване се прилага, когато
изпълнените енергоспестяващи мерки в сградата имат количествено оценен и
прогнозиран ефект, отразен в един или в повече от един доклад от предходно
обследване на сградата.
Постигнатите енергийни спестявания от изпълнени единични мерки, чийто
енергоспестяващ ефект не е количествено оценен и прогнозиран с обследване, се
установяват и потвърждават по реда на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ. В този предмет
оценката на постигнатите енергийни спестявания следва да се извърши чрез
обследване за енергийна ефективност.
За нуждите на оценката на постигнатите енергийни спестявания, Възложителят ще
предостави на място на избраният изпълнител цялата необходима информация за

целите на оценката, включително документи, доказващи изпълнението на мерките и
техническите им характеристики.
Постигнатите енергийни спестявания следва да се потвърдят, след като бъдат
установени и доказани с изчисления и измервания съгласно чл. 10 от Наредба №
Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.
Оценката за постигнати енергийни спестявания по чл. 23, ал. 1 от Наредба №
Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. следва да се извършва от лице по чл. 43, ал. 1,
съответно по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ.
Оценката следва да се изготви за
всички въведени действащи мерки и
съответстващите им срокове на действие.
Консултантите по енергийна ефективност в състава на лице по чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ или
лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, които извършват оценката на потигнатите енергийни
резултати, не трябва да са били изпълнители на други обследвания в сградата през
периода, за който се извършва оценяването на енергийните спестявания на
конкретната сграда.
Изборът на периода, през който се извършва оценката на енергийните спестявания,
включително използваният обем изходна информация от предходни обследвания и от
други документи, се мотивира в доклада от обследването, с което се установяват
постигнатите енергийни спестявания.
Възложителят ще предостави на лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ наличните доклади
от извършени обследвания на сградата и издадените въз основа на тях сертификати,
включително документи, доказващи изпълнението на мерките и техническите им
характеристики в съответствие с препоръките от предходни обследвания.
Резултатите от оценката за постигнати енергийни спестявания се оформят във вид на
протокол за потвърдени количества спестена енергия в сграда, който съдържа
информацията, необходима за издаване на удостоверения за енергийни спестявания
по чл. 74 ЗЕЕ.
Протоколът се съставя на хартиен носител и в електронен формат по образец,
утвърден от изпълнителния директор на АУЕР, подписва се от изпълнителя и от
възложителя на оценката и се предоставя на възложителя.
3. ПРОВЕРКА НА ЕНЕРЕИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ:
2 броя водогрейни
котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне „
Проверката на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов“, кв Горубляне „ ,
следва да се извърши в съответствие с реда и изискванията на чл.50 и сл. от Закона за
енергийната ефективност и чл.23, ал2, т.2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г..
Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на ефективност
при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване.
Предмет на проверка е:

1. състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителните инсталации
на сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на
топлоподаването и циркулационните помпи;
2. коефициента на полезно действие на водогрейните котли - само за водогрейни
котли с единична номинална мощност над 50 kW;
3. оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на
сградата.
На избраният изпълнител ще бъдат предоставени всички налични доклади от
предходни проверки и обследвания, както и всички необходими допълнителни документи
и информация.
ВАЖНО: Проверката на отоплителните инсталации е водогрейни котли се
извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации е
водогрейни котли.

5.7. Други изисквания (стандарти и критерии за подбор):
Участниците следва да отговарят на чл. 43 от ЗЕЕ.

6. Продължителност на проекта
Обособена позиция № 1 - до ( четиридесет) календарни дни.

7. Доклад
7.1. Съдържание на доклада
Изпълнителят представя три доклада:
- доклад за хода на изпълнение на услугата (в срок);
- доклад при възникване на някои от обстоятелствата - неизпълнение (закъснение)
и/или възникнали трудности;
- окончателен доклад.

7.2. Предаване на доклада
Доклад за хода на изпълнение на услугата (в срок) се представя при изпълнение на
услугата в срока по т.5.4.2.
Доклад при възникване на някои от обстоятелствата - неизпълнение (закъснение)
и/или възникнали трудности се представя при възникване на обстоятелства, довели до
неизпълнение на услугата в срока по т.5.4.2.
Услугата се счита за приета след утвърждаване от Възложителя на окончателен
доклад за изпълнение на дейностите по договора и подписване на окончателен
приемо-предавателен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителят.

7.3 Брой на копията на доклада

Докладите се представят в три оригинални екземпляра.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
В процедурата могат да участват всички заинтересовани български или
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството
на държавата, в която то е установено и които отговарят на условията, посочени в Закона за
обществените поръчки (ЗОИ),
Закона за енергийната ефективност, Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), както и на изискванията на Възложителя,
посочени в настоящото публично състезание.
Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по
пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят
нотариално заверено пълномощно за това.
Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОИ в случай, че участник е обединение, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор
се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените
условия от Възложителя.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата
обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори
съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Свързани лица по смисъла на § 2, т, 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат
самостоятелни участници в една и съща поръчка.Участниците, а когато е приложимо и
подизпълнителите, следва да декларират, че за тях не са налице обстоятелствата по
смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и да
се съдържат условия, в които:
- се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка;
- се уговаря солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото
законодателство;
- е видно правното основание за създаване на обединението;
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване
на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между
участниците в обединението.
Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато
участникът, определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.
Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред
Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТА1 или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелна оферта.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в изискуемите
декларации, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Преди сключването на договор за обществена поръчка. Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на посочените основания за отстраняване, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.
При подаване на офертата на основание чл. 67 от ЗОП участникът декларира
липсата на основанията за отстраняване и съответствията с критериите на подбор чрез
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
1.
На основание чл. 54 ЗОП. възложителят отстранява от участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:
Е 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
почл. 108а, чл. 159а- 159г,чл. 172, чл, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301
- 307, чл. 321,321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, аз. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях. към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника (освен ако
размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година
или се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси), или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128,
чл. 245 ичл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват
участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да
попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 2.
2. На основание чл, 55. ал. 1. т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие
в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице следното
обстоятелство:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Възложителят допуска възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП, като може да не
отстрани от процедурата участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т.1
от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да
изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да
попълнят ЕЕ ДОП - Приложение № 2.
Участнииите в процедурата са длъжни да уведомят писмено Възложителя в
тридневен срок от настъпване на обстоятелствата по т.1 и т. 2.
3. Други основания за отстраняване от участие:
Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП,
възложителят отстранява от процедурата:
3.1.
участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в
документацията;
J.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;

3.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на 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;
3.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;
3.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
j .6.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните
специфични национални основания, като:
3.6 1. участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
3.6.2.
осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл.219-252 и чл.
254а- 260 от Наказателния кодекс, както и за престъпления, аналогични иа описаните,
когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна;
j .6.j . наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните
разпореди на ЗОП между участниците в конкретната процедура.
За наличието или липсата на тези обстоятелства, участникът задължително ги
декларира в ЕЕДОП.
^ За удостоверяване на обстоятелствата по m3.6. участникът следва да попълни част
IIL, буква „Г“ от ЕЕДОП и декларация по образец - Приложение № 7. Декларация по
образец - Приложение № 8 се представя при подписване на договора.
Възложителят отстранява от процедурата участник, който по какъвто и да е начин
е включил в офертата си извън плик “Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с
предлаганата цена и/или части от нея.
4. Мерки за надеждност
Участник, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.
56, ал. 1 от ЗОП, а именно:
4.1. че е погасил задълженията си по т. 1.3, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
4.2. че е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
4.2. че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл.
57, ал. 3 ЗОП.
Съгласно чл. 45. (1) от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията
по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди
подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
5. Критерии за подбор
дейност:

5-Е Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална

За Обособена позиция №1: Участниците следва да отговарят на изискванията на
чл. 176 в от ЗУТ (Да притежават лиценз от министъра на регионалното развитие и
благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от
различни специалности с пълна проектантска правоспособност), а за чуждестранни лица в
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
За Обособена позиция №2: Участниците следва да отговарят на изискванията на
чл. 43 от ЗЕЕ (да притежават удостоверение за всписване в Регистъра на АУЕР по чл.43,
ал. 3 от ЗЕЕ), а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.
За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност при подаване на оферта Участниците следва да попълват информацията в Част IV:
Критерии за подбор, буква А ‘Тодност” в ЕЕДОП.
5.2. Изисквания за икономическо и финансово
състояние
5.2.1

Не се изискват.
5.3 Изисквания за технически и професионални способности

5.3.1 Минимални изисквания:
В съответствие с чл. 63, от ЗОП, относно техническите и професионални
способности:
- Участникът следва да е изпълнил най-малко една услуга с предмет и обем,
идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за която участва, за
последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под услуга със „ сходен ” предмет и обем да се разбира:
За Обособена позиция №1 Изпълнение на заснемане, техническо обследване и
съставяне на технически паспорт на сгради.
За Обособена позиция №2 Изпълнение на енергийно обследване за съставяне на
сертитификат за енергийните характеристика на сграда, оценка на постигнати

енергийни резултати н сграда или единични мерки и Проверка за енергийна ефективност
на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради
В подкрепа на посочените изисквания участниците да представят:
- списък на услугите, които са идентични или сходни е предмета на обществената
поръчка за съответната обособена позиция, за която участва с посочване на стойностите,
датите и получателите за последните три години, считано от датата на подаване на
офертата. У частникът следва да попълни в Приложение №2 /ЕЕДОП/ част IV, буква В, т. 1б.
<Ъ. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители
6.1. На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета
на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и
професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал. 4 ЗОП третите лица трябва да
отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се
позовава на техния капацитет, като и за тях трябва да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. В случай че участникът ще използва капацитета на трети
лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи
за поетите от третите лица задължения;
6.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП участникът може да използва
подизпълнители, като следва да удостовери това в офертата си. Независимо от
възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора
за обществена поръчка е на изпълнителя. В случай, че участниците предвиждат
използването на подизпълнители, същите следва да посочват в офертата подизпълнителите
и дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
6.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
6.2.2. Разплащанията по т.6.2.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено
от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
6.2.3. Към искането по т.6.2.2 изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
6.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.2.1, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
6.2.5. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
6.2.6. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на
условията,
6.2.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост,
ако са изпълнени едновременно следните условия:
1) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
обществената поръчка;

2) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
6.2.8.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6,2.7.
IV. ОФЕРТА И ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта за всяка обособена позиция. Офертата се подава на български
език. В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с „Вярно
с оригинала“, подписани и подпечатани от участника. Когато към офертата е представен
документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.
Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани, подписани и
подпечатани от участника като номерацията започва от първия документ и завършва с плик
„Предлагани ценови параметри". Всички представени в офертата документи трябва да са
вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“ - Приложение №9. Описът на
документите трябва да бъде подписан и подпечатан от участника.
За всяка обособена позиция се прилагат условията; Лице, което участва в
обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да
подава самостоятелно оферта; В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение; Свързани лица
не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
Всеки участник в процедурата заявява своето участие чрез подаване на оферта.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
При подготовка на офертите участниците могат да се запознаят с обекта, което ще
се удостоверява с декларация за посещение на място и протокол.
Офертата се изготвя на български език и включва техническо и ценово
предложение.
Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е не по-малък от 3
месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.
1. Подаване на оферти:
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника,
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават
документите.

ОФЕРТА
за участие в процедура с предмет:

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

име на участника
пълен адрес за кореспонденция
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
по Обособена/и позиция/и №
/изписва се № и наименование на обособената позиция/

Ко] ато участник подава оферта за повече от една обособена позиция се допуска
представяне на едно заявление за участие в офертата, като в опаковката на офертата за
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с
посочване на позицията, за която се отнасят.
Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч„ най- късно до часа
и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес: гр. София,
бул. „Св.Преображение'" № 1
Ако участникът подава офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходи it са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него.
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в
процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и
текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ.
Офер1и, които са постъпили при Възложителя след крайния срок за подаването им
или са незапечатени или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на
подателя незабавно.
2. Опаковката на офертата съдържа следните документи:
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи (Приложение №9), както и отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“, който съдържа Ценовото
предложение на участника по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП /Приложение № 41.

2.1.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки
подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
договора (Приложение № 2);
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита
на личните данни или при различие в обстоятелствата свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от 3017 се попълва в отделен
ЬЕДО! 1 за всяко лице или за някои от лицата В последната хипотеза- при 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.
Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Указания за попълване на ЕЕДОП
С Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя
съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще
използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен
ЕЕДОП.
Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата
от образеца на ЕЕДОП.
Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни
скоби [....... 1

2.2.
Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, когато е приложимо, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението,
разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които
ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо;
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.

2.3.
приложимо;

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е

2-4. Техническо предложение (П ри лож ен ия № 2 и 3 ) ), съдържащо:
2.4--. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
2.4.
J'. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на Възложителя;
2.4.4. Срок за изпълнение на договора;
2.4.5. Място за изпълнение на поръчката.
2.4.6. Декларация за приемане на условията на проекта на договор.
2.4.7. Декларация по чл. 39, ал. 3, г. 1, буква „д“ от ППЗОП - Приложение № 11
2.4.8. Декларация за срока на валидност на офертата - /в месени/, считано от датата,
която е посочена като краен срок за получаване на офертите /Предложения сро к на
валидност на офертата не може да бъде по-кратък от посочения в Обявлението:
Участникът представя отделно техническо предложение за всяка обособена
позиция, за която участва.
2.5. Декларация за конфиденциалност, ако е приложимо (Приложение №6), в която
участника да посочи предоставя ли информация с конфиденциален характер в офертите си,
която възложителя да не разкрива, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като
същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
2.6. Декларация за свързаност (Приложение №7)\
2-7. Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри" (П ри лож ен ие № 4,1 и 4.2);
Ценовото предложение да съдържа единична цена и обща предложена стойност за
изготвяне (за всички подобекти на обособената позиция)
в лева без включен ДДС,
съответно с включен ДДС.
Общата предложена стойност за изпълнение на поръчката но съответната
обособена позиция да включва всички разходи за изпълнение обхвата на поръчката,
включително всички работи, дейности, услуги и др„ нужни за качественото изпълнение на
предмета на ооществената 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.
Възложителят определя ограничен финансов ресурс в размер до прогнозната
стойност на поръчката за съответната обособена позиция.
Подаването на офертата удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от Възложителя.
Участникът представя отделно ценово предложение за всяка обособена позиция,
за която участва

Към 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/обекг.
Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както следва:
- При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом, се
взима под внимание сумата, изписана словом.
- при несъответствие между единичните и калкулираната обща стойност за вярна
се счита посочената обща стойност.
- отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложената цена носи единствено участникът в процедурата.
Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той отбелязва това
обстоятелство в забележка към офертата.
Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на
образуването им, посочени в документацията за участие.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.
2.8. Опис на представените документи (П ри л ож ен и е № 9);
Документите се представят за всяка обособена позиция отделно опаковани.
Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени
позиции.
В случай, че участник подава оферти и за повече обособени позиции
документите, които са общи за тях се поставят в офертата на обособената позиция, която е
с най-малък номер. В офертата на следващата обособена позиция в опис на документите
(Приложент? №9) се отбелязва, че тези документи се намират в офертата по обособена
позиция с най-малък номер.
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в
деня и часа, посочени в обявлението.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или
на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача
най-малко 48 часа преди новоопределения час.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване, след легитимация. Представител на участник се
допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно
/оригинал или копие, заверено “Вярно с оригинала” от участника/ (извън случаите на
законно представителство по силата на документите за регистрация).

Офертите се разглеждат по реда на чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.
Критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта за възлагане на
поръчката и сключване на договор
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
„най-ниска цена”.
Крайното класиране и определянето на изпълнител на поръчката за всяка ОП ще
се извърши съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП, по реда на чл. 61 от ППЗОП, на база на
предложената най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката по съответната
обособена позиция с включен ДДС.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник,
свързано с цената, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя
в 5-дневен срок от получаване на искането.
2.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
След провеждане на процедурата ще се сключва договор за възлагане на
обществената поръчка по всяка обособена позиция, с участник, който отговаря на
разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя.
Договорите могат да бъдат изменяни съгласно чл. 116 от ЗОП при наличие на
основания за изменението им и при съгласие от двете страни по съответния договор.
Проектът на договор по всички обособени позиции е Приложение №5.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участникът, избран за изпълнител да представи:
Копие на валидно удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, а за
проектанти валидно удостоверение от различни специалности с пълна проектантска
правоспособност.
Когато обследването се извършва от консултант, в състава му следва да се
включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна”,
които отговарят на изискванията на чл, 142, ал. 10 от ЗУТ или документ, удостоверяващ
правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им следва да се
включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна",
които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти от различни
специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите
характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ или документ, удостоверяващ
правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.

1.
Копие на валидно удостоверение по реда на чл. 44 от Закона за енергийната
ефективност или документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден
от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Преди сключване на договор възложителят изисква от участниците, които са
класирани и отговарят на изискванията му, да предоставят актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка (по приложения проект на договор), при условие че преди неговото подписване
определеният изпълнител:
1) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП ;
2)
представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на
обявената поръчка;
4) представи доказателства по чл. 58 от ЗОП.
Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор се представят и за
подизпълнителите и третите лица ако има такива, преди сключване на договор за
обществена поръчка.
Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени
или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп
до националните бази данни на държавите членки.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОГОВОР
1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на
договора без включен ДДС, в една от следните форми: банкова гаранция в полза на
Възложителя, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя или парична сума по следната банкова сметка на
CO Р-Н МЛАДОСТ
IBAN;...............................
BIC код:............... ;
БНБ - ......................,
със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет)
календарни
дни.
“• Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Г представя банкова гаранция, се представя
оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема, непрехвърляема и при поискване,
представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията

за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30
(тридесет) календарни дни.
Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на СО „р-н Младост“ Когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е
безусловна, неотменяема, непрехвърляема и при поискване, представена преди
подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му
със срок па валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни.
На осн. чл.288 от ТЗ страните в случай на учредяване на банкова гаранция при поискване за
същата ще бъдат приложими Еднообразните правила за гаранциите на поискване на
Международната търговска камара от 1992 г„ като при първо поискване банката следва да
заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита,
възникващи във връзка с основното задължение. Всички банкови разходи, свързани с
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за
сметка на Изпълнителя. Към документацията са приложени примерни образци на
банковата гаранция — Приложения № 10.
Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Възложителя задържа и освобождава гаранцията за изпълнение на договора при
условията на проекта на договор,
4. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка
на Изпълнителя. Изпълнителя трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранциите, така че размерът на гаранцията да не е по- малък от
определеният в настоящата документация.
5Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността
на изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30
календарни дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при
неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата
отговорността по друг договор. Застрахователната премия следва да е платена еднократно,
не се приема застраховка,застрахователната премия по която, съгласно направена между
Изпълнителя и застрахователя договорка, се заплаща на вноски.
УШ. ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ
1. ЕЕДОП - Приложение № 1;
2. Техническо предложение — Приложения №2
3. Техническо предложение — Приложения №2
4. Ценово предложение - Приложение №4. 1 и 4.2
5. Проект на договор - Приложения №5:
6. Декларация за конфиденциалност — Приложение №6:
L Декларация за свързаност - Приложение №7;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици — Приложение №8:
9. Опис на представените документи - Приложение №9;

10. Банкова гаранция - Приложение №10.
П. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП - Приложение №11
IX.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ.

1. Предоставяне на разяснения
Съгласно чл. 180, ал. 1 ЗОП, при писмено искане за разяснения по условията на
обществената поръчка, направено до 5 дни, преди изтичането на срока за получаване на
оферти, възложителят публикува в Профила на купувача писмени разяснения в срок до три
дни от получаване на искането.
Разяснения по искания, постъпили след срока по чл. 180. ал. 1 ЗОП, няма да бъдат
публикувани на Профила на купувача.
2 . Комуникация между възложителя и участниците

Комуникация между възложителя и участниците свързани с настоящата
обществена поръчка се осъществява в съответствие с чл. 43, ал.2 от ЗОП, както следва:
1. на адрес посочен от участника,
а / на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с
електронен подпис, или
б/ чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка;
2. по факс.
Когаго решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата
не е получено от участника по някой от начините посочени по-горе. Възложителят ще
публикува съобщение до него в Профила на купувача. Решението ще се смята за връчено от
датата на публикуване на съобщението.
За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата за сключване на
договор и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящите
указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на
поръчката, както следва:
3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bu/
3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационния център на МОСВ работи за посетители всеки работен ден от 14
до 17

- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: h1:ip://www3.rnoe w.government.b g/
3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www,mlsp.government.bg
- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 8119 443

