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I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПРОГНОЗНА 
СТОЙНОСТ.

1.1 Предмет на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на СМР за 
отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр. 
София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"
През 2011 година е възложено от Столична Община конструктивно обследване и 
издаване на Технически паспорт в съответствие с НАРЕДБА № 5/28.12.2006 г. за 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ на обекта, като съгласно изготвеният 
доклад за обследване на сградата са предложени Технически мерки за удоволетворяване 
на съществените изисквания, както и предписания за недопускане на аварийни събития. 
С оглед констатациите от извършеното обследване на сградата е възложено изготвянето 
на инвестиционен проект във фаза „Технически“ с обследване на конструкцията на 75-та 
ДГ „Сърчице“, район Младост, гр. София и изясняване на причините за възникналите 
дефекти, като на е изготвен инвестиционен проект фаза „Технически“ проект по част 
конструкции и проект за площадкови канализационни мрежи. Инвестиционният проект 
е разработен през 2016 г. по части: Обследване на конструкцията, Конструкции, 
Геодезия, Външни канализационни мрежи, Проект за управление на строителните 
отпадъци и Проект за безопасност и здраве (ПБЗ) на база издадена виза за проектиране.

Предвидени за изпълнение и привеждане на обекта в съответствие със съществените 
изисквания по чл.169 от ЗУТ, както и за недопускане на аварийни събития, са следните 
СМР:

Част “Конструктивна”
1. Укрепване на корнизните панели с нарушени връзки и отворени фуги над терасите в 

бл. Г по ос Е между оси 11-13 и в бл. Г1 по ос Д между оси 1-3 ;

При поставената задача и въз основна на периода, в който е проектирана сградата, 
се поставят няколко основни проблема, свързани с работата на строителната 
конструкция:

• Възстановавяне на експлоатационните параметри на подовите 
конструкции на второ и трето ниво на блокове Г и Г1;

• Възстановавяване чрез цялостна реконструкция на настилките на 
полуподземното ниво на тяло Г;

• Дълготрайност на строителните конструкции с оглед малките дебелини на 
бетонните покрития;

• Дефекти и повреди на нуждаещата се от капитален ремонт дворна сградна 
канализация.

При новото проектно решение се запазва изцяло архитектурното решение по 
основния проект и не се налагат функционални изменения. В процеса на реконструкция 
не се променят както експлоатационните натоварвания (освен измененията от подмяна 
на подовите настилки в санитарните помещения на тела Г и Г‘), така и схемата на работа 
на конструктивните елементи за хоризонтални и вертикални натоварвания.

Част „Площадкови канализационни мрежи“
Поради факта, че площадковата канализация излиза от рамките на УПИ е необходимо 

да се изпълни частично нова площадкова канализация. За да се запази точката на 
присъединяване на площадковата към уличната канализация е предвидено да се изгради



нова РШ и да се направи подмяна на участъка от последната нова дворна РШ до 
съществуващата РШ на уличната канализация.
Реконструкцията на площадковата канализация ще включва:
• Цялостна подмяна на съществуващите каменинови с нови PVC - дебелостенни 
тръби.
• Всички включвания на съществуващите сградни отклонения в площадковата 
канализация, ще се подменят с PVC - дебелостенни тръби.
• Демонтиране на около 50 см от горната част (включително и капака) на три РШ в 
североизточната част на двора и засипване с пръст до кота подравнен терен.
• Изграждане на пет нови РШ, поради изместване на трасето на площадковата 
канализация в североизточната част на двора.
• Ревизиране на дъната на съществуващите РШ8, РШ9, РШ10 и РШ11, и 
реконструкция на горната им част за да се нивелират капаците спрямо терена.
• Изграждане на нови кюнети на РШ1, РШЗ, РШ4, РШ5 и РШ6 и реконструкция на 
горната им част за да се нивелират капаците спрямо терена.
• Изграждане на допълнителни оттоци при детските площадки за по-доброто им 
отводняване. Съществуващите оттоци ще се ревизират и при необходимост ще се 
подменят.

Прогнозна стойност
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка възлиза на 125 000.00 
(сто двадесет и пет хиляди) лева без ДДС.

Прогнозните стойности са с включени до 10% непредвидени работи. Участниците 
оферират сами процента на непредвидените работи, като предложението не следва 
да надвишава 10% от предвидените в количествената сметка работи.

1.2. Финансиране -  Финансирането на настоящата обществена поръчка е от 
бюджета на Столична Община, съгласно писмо Решение № 169 от 06.04.2017
година на Столичен общински съвет.

1.3. Начин на плащане:
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от бюджета на 
Столична Община през периода на 2017г. Разплащанията ще се извършват съгласно 
проекта на договор към документацията за участие.
Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на 
Възложителя-Инвеститорски контрол на обекта.
Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на 
документите за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и на 
стандартните процедури от взаимодействието с инвеститорския контролстроителен 
надзор и финансовите планове и други договорни условия.
Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за 
изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.
Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и 
нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. 
При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или 
некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като 
приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на
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ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки 
трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията и 
свързаната нормативна уредба, определени от датата на приемане на обекта. 
Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по време 
на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените 
работи.
Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности с Възложителя за 
съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение 
на проектните СМР.
Плащанията по договора ще се извършват по следния начин:
В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол образец 2 за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа, Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от 
стойността на СМР договора, без непредвидените разходи, след представяне на фактура 
и гаранция за авансово плащане от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада 
пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена 
работа.
Допускат се междинни плащания при условията на договора, като сбора от сумата на 
междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 80 % (осемдесет на 
сто) от посочената в чл.2 от договора обща стойност на договора с ДДС. Размерът на 
първото междинно плащане е не по-малко от 20 % от общата стойност с ДДС, като се 
приспада стойността на преведения аванс, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията 
за авансово плащане.
Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 20 % (двадесет на сто) от 
общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) 
календарни дни след приемане на обекта с Акт образец 15 за установяване годността за 
приемане на строежа и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от 
Изпълнителя банкова сметка.
Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се 
договарят с констативен протокол между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
упражняващ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се разплащат по утвърдени анализни цени, 
съставени при елементи на ценообразуване, съгласно ценовата ферта на изпълнителя.

Оферти, които надвишават прогнозния финансов ресурс без ДДС и/или не 
отговарят на изискванията на Възложителя няма да бъдат допуснати до оценяване.

1.4 Място на изпълнение - гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. 
“МЛАДОСТ 1 А", 75-та ДГ „СЪРЧИЦЕ“;

Препоръчително за Участниците е да посетят обектите, предмет на настоящата 
обществена поръчка и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да 
оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск, всички необходими фактори за 
подготовка на офертата и изпълнението на договора, както и да се запознаят с 
проектната документация.

1.5 Срок за изпълнение -  не повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, 
считано от пописване на Протокол №2 За откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Акт 15 за 
установяване годността за приемане на строежа.



>  При определяне па срока за изпълнение кандидатите да имат предвид 
метеорологичните условия за изпълнение на СМР.

1.6. Възможност за представяне на варианти в офертите
1. 6.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

2.1. Общи условия към участниците.
2.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 
участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 
техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Закона за 
камарата на строителите (ЗКС), Закона за търговския регистър (ЗТР), Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закон за мерките 
срещу изпирането на пари (ЗМИП), 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 
настоящата обява за поръчка.
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.
2.1.2. Свързани лица по смисъла на § 2, т, 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в една и съща поръчка.У частниците, 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.
2.1.3. 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.

2.1.4. 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.
2.1.5. Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато 
участникът, определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически 
лица.
2.1.6. 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
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БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 
която обединението е установено.
2.1.7. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
2.1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
2.1.9. 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.
2.1.10. 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.
2.2. Лично състояние на участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:
2.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от Наказателния кодекс;
б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния 
кодекс;
г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;.
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 
352-353 е)
2.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, 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;
2.2.3.1. т. 2.2.3 не се прилага, когато:
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
- 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.
2.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 Закона за обществените 
поръчки;
2.2.5. е установено, че:
2.2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;



2.2.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2.7. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено 
участие в обществени поръчки, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите, следва да декларират, 
че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици.

Като доказателство за липсата на обстоятелствата по т. 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.6., 
участниците в обществената поръчка представят декларация (Образец № 3), 
подписана от лицата, които представляват участника.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 
обстоятелствата по т. 2.2.3.-2.2.5. (Образец № 4) се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява.

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 отделна декларация (Образец № 3) 
и декларация (Образец № 4).

Като доказателство за липсата на обстоятелствата по т. 2.1.2. и т. 2.2.1., 
участниците в обществената поръчка представят декларация (Образец № 10), 
подписана от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. В 
случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или трети лица, за 
всяко от тези лица се представя отделна декларация.

2.3. Критерии за подбор на участниците

2.3.1. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

А) Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност:

Изискване за вписване в централния професионален регистър на строителя 
(ЦПРС) към Камарата на строителите в България или еквивалентен документ за 
вписване в съответен регистър на държава -  членка на Европейския съюз, или на друга 
държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което 
е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението /консорциума или 
да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в 
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са 
установени.

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи от I- ва, група, Ш-та (трета) категория, по смисъла 
на чл.6, ал.З, т.4 от Е1аредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,
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а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са установени. Вписването в съответен аналогичен регистър 
на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за 
Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата 
на дейностите, за които е издадено.

За доказване на изискването, участниците следва да представят документ, 
доказващ, че са вписани в Централния професионален регистър на строителя за 
изпълнение на строежи I- ва, група, Ш-та (трета) категория, по смисъла на чл.6, 
ал.З, т.4 о г Наредба № 1/30.07.03 г. (Обн., ДВ, бр.72 от 2003г.; изм. и доп., бр.23 от 
2011г. и бр.98 от 2012г.)на МРРБ за „Номенклатурата на видовете строежи”, който 
е валиден към датата на подаване на офертите, а за чуждестранни лица -  еквивалентен 
документ, издаден от аналогичен професионален и/или търговски регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от 
участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

Б) Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Участникът трябва да е застраховал своята „Професионална отговорност" 
съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ., бр. 17 
от 02.03.2004 г.

За доказване на изискването, участниците следва да представят доказателства за 
наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ, 
покриваща минималната застрахователна сума за този вид строителство съгласно 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или 
гаранция в друга държава членка.

Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи исканите от 
Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 
състояние с всеки друг документ, с който да покрие поставеното от Възложителя 
изискване.

Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово 
състояние, клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, 
клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 
разположение тези ресурси.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от 
участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

В) Минимални изисквания за технически и професионални способности на 
участника:

а. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, 
участниците следва да са изпълнили минимум 1 /едно/ строителство с предмет, 
идентичен или сходен с този на поръчката.
За доказване на горепосоченото, участникът представя:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката изпълнено 
през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 
8), придружен от:



- оригинал или заверено копие на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

^  Под идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка 
строителство се разбира строително ремонтни работи -  включващи дейности по 
изпълнение на СМР по част Конструктивна на сграда с категория на обекта Първа 
група, Трета категория и изпълнение на СМР по изграждане и/или реконструкция на 
канализационна мрежа. Дейностите може да са изпълнени комулативно при 
изпълнение на един строителен обект или при изпълнение на различни обекти. Под 
изпълнено строителство се разбира такова, което е приключило в горепосочения 
пет годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на 
офертите.

Ако за доказване на съответствие с минималните изисквания за технически и 
професионални способности клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите 
на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има 
на разположение тези ресурси.

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

1. Технически ръководител: магистър специалност ПГС, ССС, ВиК, Архитектура или 
еквивалентно, технически правоспособно лице съгл. чл.163а, от ЗУТ или за 
чуждестранни лица — еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която 
са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.
3. Инженер Конструкции: Магистър специалност ПГС, ССС или еквивалент, опит в 
екип при изпълнение на обект с предмет на изпълнение укрепване на сграда.
4. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: «Виеше 
ооразование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. 
•Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност или еквивалент.
5. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на 
обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на 
дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102/2009 г.) и/или по Наредба № 
2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или 
еквивалентен курс на обучение. Професионален опит в осигуряване на здравосл. и 
безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.

* 1 По преценка на участника могат да бъдат предложени по-голям брой 
квалифицирани лица, покриващи посочените минимални изисквания на Възложителя.

За доказване на горепосоченото, участникът представя:
Списък на инженерно-технически състав, основния изпълнителски квалифициран
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персонал /технически правоспособни лица/ на участника, определен за изпълнение на 
поръчката с посочване на трите имена, квалификация, притежавани документи за 
правоспособност с посочване на номер на документа, дата на издаване, валидност и 
издател и по Образец № 12

г. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по 
стандарт EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или еквивалентен.

Участниците следва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт EN 
ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен. 
Документът, с който се доказва със сертификат, издаден от независими лица, които са 
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът 
не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от 
участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

Доказва се с Копие на валиден сертификат/удостоверение или екв. документ 
удостоверяващ наличие на внедрена система за управление на качеството EN 
ISO-9001:2008 или еквивалентно/и.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 
им възложат, ако възнамеряват да използват тетива. Участниците могат да се 
позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 
отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

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 
основанията за отстраняване от обществената поръчка съгласно чл. 54, an. 1, т. 1-5 и 
7 от ЗОП.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 
налице основанията за отстраняване от обществената поръчка съгласно чл. 54, ал. 1, 
т. 1-5 и 7 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението.



Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или 
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 
капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 -  4 от ЗОП.

В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален 
списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращия 
орган, участникът няма да бъде отстранен от обществената поръчка или да му бъде 
отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от 
документите, изисквани от възложителя за доказване на личното състояние, на 
съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата 
спецификация, при условие, че съответните обстоятелства се доказват от 
представеното удостоверение/сертификат.

> Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните 
изисквания.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, това 
изисквание трябва да бъде изпълнено общо от обединението, а при участие на 
подизпълнители изискванието се прилага съобразно вида и дела на тяхното 
участие.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът 
приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 
подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, при спазване на всички 
изискания, заложени в ЗОП.

Доказателствата за съответствие с критерия за подбор се представят в случаите по чл. 67, 
ал.5 от ЗОП (Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато 
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.) и в случаите по 
чл. 67, ал.6 от ЗОП. Преди сключването на договор за обществена поръчка, 
възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални 
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и 
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива Участниците в настоящата 
обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 
65 от ЗОП. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.

Трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово 
състояние, технически способности и професионална компатентност, само ако лицата, с 
чиито образование, квалификация или опит ще участват в изпълнението на поръчката. 
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че 
разполага с техните ресурси , като представи документи за поетите от третите лица 
задължения. Участниците могат да посочат в офертата си подизпълнителите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, като представят доказателства за поетите от тях 
задължения.
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III. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 
ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата 
образци, публикувани на интернет страницата на възложителя: 
http://so-mladost.com/buyer/

3.1. Документи, свързани с участие в поръчката.
Документите, свързани с участието в поръчката, 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 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, за която се подават документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията 
на възложителя.

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват 
подател на офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на 
офертата, когато е приложимо.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка е нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите 
на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

Офертите се изготвят на български език на хартиен носител.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.

Свързани лица по § 1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в 
една и съща процедура.

http://so-mladost.com/buyer/


Участниците могат при спазване на чл. 65 от ЗОП да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на изискванията на 
възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 
способности и професионалната компетентност.

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, 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 адрес Документите за 
участие /Раздел Пот документацията за участие/се представят в запечатана непрозрачна 
опаковка върху която се посочва наименованието на участника, включително 
участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и 
по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се 
подават документите.
3.2. Опаковката трябва да включва следното:
3.2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника или упълномощен от него представител (Образец № 1);
3.2.2. Заявление за участие, включващо посочване на единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на обществената поръчка, информация относно 
съответствието с критериите за подбор и ползване на подизпълнител (Образец № 2);
3.2.2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законния представител на участника.
3.2.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3);
3.2.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 
3-5 от ЗОП (Образец № 4);
3.2.5. Копие от документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, 
когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.
3.2.6. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и и/или за използване 
на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор (Образец № 5);
3.2.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №
6);
3.2.8. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 7);
3.2.9. Документ, доказващ, че участникът е вписан в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи от I -ва група, III -та категория, 
съгласно Наредба № 1/30,07.03 г. (Обн., ДВ, бр.72 от 2003г.; изм. и доп., бр.23 от 
2011г. и 6pi.98 от 2012г.)на МРРБ за „Номенклатурата на видовете строежи”, който е 
валиден към датата на подаване на офертите, а за чуждестранни лица -  еквивалентен 
документ, издаден от аналогичен професионален и/или търговски регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени.
3.2.10. Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност" 
по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид 
строителство съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална 
отговорност, или гаранция в друга държава членка.
3.2.11. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката 
изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата 
(Образец JV° 8),
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При искане от възложителя или при сключване на договора се представят към списъка в 
оригинал или заверено копие на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3.2.13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици и за липса на обстоятелства по смисъла на § 1,т. 13 и 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа- (Образец № 10);
3.2.14. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя (Образец № 11);
□ Техническото предложение следва да включва следните задължителни елементи: 
График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя под формата на диаграма или 
еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. 
Придружава се от диаграма на работната ръка. Линейният график трябва да отразява 
последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на 
поръчката.
Програмата за изпълнение на поръчката следва да съдържаща предложение за начина на 
изпълнение на всички дейности предмет на поръчката заложени в Техническата 
спецификация към документацията за участие, както и предложение за разпределение на 
задачите и отговорностите за изпълнението на договора между експертите от екипа 
технически лица и технологията на изпълнение на отделните видове СМР с посочена 
поетапност и взаимовръзка. Да се представи информация за предвидената за ползване 
при изпълнение строителна механизация.
Предложение за гаранционен срок на обекта. Гаранционния срок следва да бъде 
съобразен с предвидените за влагане строителни материали и технологията на 
строителството и Наредба № 2/31.07.2003 г..
Предложение за мерките за опазването на околната среда. Строителството трябва да 
бъде извършено така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да 
не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на 
околната среда трябва да бъдат разработени за конкретният строителен обект и да 
обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията 
на Закона за опазването на околната среда.
След приключването на строителството, изпълнителят следва да почисти изцяло 
строителната площадка, като заличи всички следи от извършените строителни работи, в 
това число да извози до депо всички отпадъци.
Система за осигуряване на качеството. Участникът трябва да разработи система за 
осигуряване на качеството за конкретният строителен обект. Тя трябва да съответства 
напълно на останалата част от техническото предложение на участника и неговата 
оферта като цяло.

>  Важно!!!

1. Ще бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано 
разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън 
математически допустимото закръгляване при изчисление.
2. Програмата за изпълнение и линейният график следва да обосновават 
предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай 
участникът ще бъде отстранен.



3. Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на 
отделните дейности и операции, както и противоречие с техническата спецификация 
или други условия, заложени в обявата или нормативен документ, уреждащ 
строителните процеси, се отстранява от участие в процедурата.
4. Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от 
приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или 
приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде 
отстранен от участие в процедурата.
5. Ако Техническото предложение от офертата на участник, не съдържа някое от горните 
приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на 
техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, 
като неотговаряща на това предварително обявено условие.
6. Ако в Техническото предложение и/или в някое от горните приложения, 
участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и 
взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката се 
отстранява от участие.
3.2.15. Списък на инженерно-технически състав, основния изпълнителски 
квалифициран персонал /технически правоспособни лица/ на участника (Образец № 9);
3.2.16. Ценово предложение (Образец № 12) - В Ценовото си предложение
участниците следва да предложат обща цена, формирана като сбор от предлаганите 
цени за изпълнение на СМР. Към Ценовото си предложение, участниците следва да 
приложат остойностена Количествена сметка -  Приложение № 12,1
>  Стойността на предложените показатели на ценообразуване остават непроменени до 

края на изпълнението на договора.

>  При изготвяне на ценовата си оферта участникът трябва да включи печалбата и 
всички свои разходи за труд, материали, допълнителни разходи, доставно-складови 
разходи, пренос на материалите до работното място и други.

У Единичните и общи цени, както и крайната цена, предложени от участниците да 
бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

У Възложителят ще отстранява от процедурата всеки участник допуснал аритметична 
грешка/неточност/ в ценовото му предложение, както и при несъответствие в общата 
стойност посочена в ценовото предложение, когато е приложимо.

>  При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща 
стойност, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

>  Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва 
в лева, закръглена до втори знак след десетичната запетая.

> Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 
предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

3.3. Офертата за участие се изготвя на български език. Всички приложени документи на 
чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на 
съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ.

16



3.4. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с 
текст „Вярно с оригинала“ -  подписани от лицето, извършило заверката и подпечатани с 
печата на участника.
3.5. Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от 
него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния 
представител на участника.
3.6. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на 
участниците.
3.7. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът.
3.8. Варианти в офертите не се допускат.
3.9 Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:
наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 
приложимо);адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 
адрес; На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява с предмет: “Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване 
на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ 
IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка, на адрес: гр. София, бул. „Св.Преопражение” № 1

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранцията за добро изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора и се представя 
преди подписване на договора в една от следните, форми: 
парична сума; 
банкова гаранция;
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, по избор на кандидата, определен за изпълнител. Гаранцията за добро 
изпълнение се освобождава до 30 дни след приключване изпълнението на договора.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА 
ОФЕРТИТЕ.

4.1. Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до 
документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната 
страница на Възложителя: http://so-mladost.com/. Същата може безплатно да се изтегли 
на посоченият линк до крайния срок за получаване на офертите -  13.07.2017г., час: 17,00 
ч.

4.2. Възложителят ще удължи срока по т. 4.1. с 3 /три/ дни в случай, че в първоначално 
определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на срока по точка
4.2. Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.
4.3. Часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 
което на приносителя се издава документ.
4.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 
към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
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определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите 
на лицата от списъка се завеждат в регистъра на Възложителя. В този случай не се 
допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените 
оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с 
данните от Регистъра на постъпилите оферти. Протоколът се подписва от предаващото 
лице и от председателя на комисията.
4.5. Валидността на офертите следва да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни считано от 
крайния срок за получаване на офертите за участие в настоящата обществена поръчка.

V. КРИТЕ РИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

5.1. Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на икономически 
най-изгодната оферта, в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално 
съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на 
показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената 
поръчка.
5.2. Методика за оценка на офертите.
Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати 
до оценяване, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта” в 
съответствие е чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена. 
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка 
оферта „Комплексна оценка“(КО).

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като 
по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно 
изпълнение на поръчката от страна на потенциалния Изпълнител.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 
показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта. 
Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:
КО = П1 х 50 % + П2 х 50 %
Максимално възможна оценка - 100 точки, тегловен коефициент 100%.
1. Критерий за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта.
2. Показатели за оценяване:
П1 - Срок за изпълнение на поръчката.
П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.
3. Указания за определяне на оценката по всеки показател.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 
оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да 
получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател - П
Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 
Срок за изпълнение - П1 100 50%
Ценово предложение - П2 100 50%
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 х 50 %+ П2 х 50 %
Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. 
оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.
3.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:
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Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни 
дни. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на 
показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се 
изчисляват по формулата:
П1 = (Cmin / Ci) х 100 = (брой точки),
Където:
Ci е предложеният срок на изпълнение съгласно Техническата оферта на съответния 
участник; Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението 
за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение 
на поръчката да не е повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.
Предложения за изпълнение над 45 /четиридесет и пет/ календарни дни няма да бъдат 
разглеждани и оценявани от Възложителя.
3.2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2:
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията 
за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 
точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на 
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Цтт / ЦГ) х 100 = (брой точки), 
където
Щ е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник.
Цтт е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) 
от участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на 
всички участници.
В процеса на оценяването, всички получени резултати, в следствие на аритметични 
изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.
В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 
(включително), вторият знак остава непроменен.
В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 
(включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата 
цифра.
Например:
1,111 - ще бъде закръглено на 1,11;
1,115 - ще бъде закръглено на 1,12.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи 
правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. В случай, че комплексните оценки на две или 
повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се 
предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по 
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 
стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, 
съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне 
на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да 
бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

VI. ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

6.1. Постъпилите офертите се отварят на датата и часа, посочени в Обявата за 
обществената поръчка, в сградата на Общинска администрация -  СО р-н „Младост“.



VII. РАБОТА НА КОМИСИЯТА.
7.1. Работата на комисията се извършва по реда на Глава девета от ППЗОП и при 
спазване на разпоредбите на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.
7.2. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят 
получените оферти. За тези лица се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.
7.3. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от обществената 
поръчка, когато настъпи промяна в декларираните данни.
7.4. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
7.4.1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
7.4.2. е възникнал конфликт на интереси.
7.5. Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е 
налице конфликт на интереси с участник в обществената поръчка. Действията на 
отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията 
на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и 
се извършват от новия член. В този случай той определя със заповед нов член.
7.6. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 
във връзка със своята работа в комисията.
7.7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 
предложения.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на 
участниците.
7.8. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците.
7.9. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ 
ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.

8.1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване 
на оферти, Възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува в профила 
на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
8.2. Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗОП, Възложителят сключва договор за обществена 
поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на 
изпълнителя. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 
когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 
сключването му в определения от Възложителя срок, без да посочи обективни причини. 
В случаите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, изменение на договор е допустимо, при условие 
че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по 
чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
8.3. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора 
за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на 
купувача, в което ще посочи и мотивите за прекратяването.
8.4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки и ППЗОП.
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IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За обществена поръчка с предмет “Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на 
основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ 
IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на СМР за 
отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в 
гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

През 2011 година е възложено от Столична Община конструктивно обследване и 
издаване на Технически паспорт в съответствие с НАРЕДБА № 5/28Л2.2006г. за 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ на обекта, като съгласно изготвеният 
доклад за обследване на сградата са предложени Технически мерки за удоволетворяване 
на съществените изисквания, както и предписания за недопускане на аварийни събития. 
С оглед констатациите от извършеното обследване на сградата е възложено изготвянето 
на инвестиционен проект във фаза „Технически“ с обследване на конструкцията на 75-та 
ДГ „Сърчице“, район Младост, гр. София и изясняване на причините за възникналите 
дефекти, като е изготвен инвестиционен проект фаза „Технически“ проект по част 
конструкции и проект за площадкови канализационни мрежи.

Предвидени за изпълнение и привеждане на обекта в съответствие със съществените 
изисквания по чл.169 от ЗУТ, както и за недопускане на аварийни събития, са следните 
СМР:

Част “Конструктивна”

1. Укрепване на корнизните панели с нарушени връзки и отворени фуги над 
терасите в бл. Г по ос Е между оси 11-13 и в бл. Г1 по ос Д между оси 1-3 ;

При поставената задача и въз основна на периода, в който е проектирана сградата, се 
поставят няколко основни проблема, свързани с работата на строителната конструкция:

• Възстановавяне на експлоатционните параметри на подовите конструкции на 
второ и трето ниво на блокове Г и Г1;

• Възстановавяване чрез цялостна реконструкция на настилките на 
полуподземното ниво на тяло Г;

• Дълготрайност на строителните конструкции с оглед малките дебелини на 
бетонните покрития;

• Дефекти и повреди на нудаещата се от капитален ремонт дворна сградна 
канализация.

При новото проектно решение се запазва изцяло архитектурното решение по основния 
проект и не се налагат функционални изменения. В процеса на реконструкция не се 
променят както експлоатационните натоварвания (освен измененията от подмяна на 
подовите настилки в санитарните помещения на тела Г и Г‘), така и схемата на работа на 
конструктивните елементи за хоризонтални и вертикални натоварвания.



Част „Площадкови канализационни мрежи“

Поради факта, че площадковата канализация излиза от рамките на УПИ е необходимо 
да се изпълни частично нова площадкова канализация. За да се запази точката на 
присъединяване на площадковата към уличната канализация е предвидено да се изгради 
нова РШ и да се направи подмяна на участъка от последната нова дворна РШ до 
съществуващата РШ на уличната канализация.

Реконструкцията на площадковата канализация ще включва:

• Цялостна подмяна на съществуващите каменинови с нови PVC - дебелостенни 
тръби.

• Всички включвания на съществуващите сградни отклонения в площадковата 
канализация, ще се подменят с PVC - дебелостенни тръби.

• Демонтиране на около 50 см от горната част (включително и капака) на три РШ в 
североизточната част на двора и засипване с пръст до кота подравнен терен.

• Изграждане на пет нови РШ, поради изместване на трасето на площадковата 
канализация в североизточната част на двора.

• Ревизиране на дъната на съществуващите РШ8, РШ9, РШ10 и РТТТ11. и 
реконструкция на горната им част за да се нивелираг капаците спрямо терена.

• Изграждане на нови кюнети на РШ1, РШЗ, РШ4, РШ5 и РШ6 и реконструкция на 
горната им част за да се нивелират капаците спрямо терена.

• Изграждане на допълнителни оттоци при детските площадки за по-доброто им 
отводняване. Съществуващите оттоци ще се ревизират и при необходимост ще се 
подменят.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.1 УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

1. Местоположение на площадката

Конструкцията се ситуира в УПИ IV161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А”, гр. София. Кварталът, в 
който се намира сградата, подлежаща на усилване, е застроен и благоустроен.

2. Топографски условия и климатични данни

Теренът, на който се намира обектът, е равнинен със средна надморска височина около 
600- 601 т. Районът на строежа има всички белези, типични за гр. София, който се 
отличава с умерено- континенталния си климат. Работи се целогодишно - 264 работни 
дни или 12 месеца по 22 работни дни. Зимните температури достигат до -20 + -25 °С, а 
летните - до +30 - +40°С. Силата на ветровете е с ограничено влияние върху
строителството. Най- голяма скорост на вятъра е регистрирана, съгласно климатичния 
справочник, в посока С-3, Ю-г -И - 35 m/s.

3. Характеристика на сградата
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3.1 Архитектурно- строителна част

Сградата е построена през 1985 г. по типова проектна документация (повторяем проект) 
за детски заведения, разработена от “Софстройпроекг”. За сградите - блокове Г, Г1 и Я е 
запазена конструктивна документация, която съдържа екзекутивни отметки. За тяло А не 
са намерени конструктивни чертежи.

Конструкцията е монолитна, стоманобетонна за фундаменти, стени, колони и смесена 
сглобяемо - монолитна за таванската плоча. Сградите са композирани в четири отделни 
конструктивни блока (Г. Г1, Я и А), като три от тях за основното предназначение на ДГ 
(Г, Г1 и Я). Във вертикален разрез, конструкцията на отделните тела е:

• тяло Г и тяло Г1- триетажна надземна конструкция с едно полуподземно ниво;

• тяло Я - две надземни експлоатационни нива и едно полуподземно ниво;

• тяло А - едно надземно експлоатационно ниво и едно полуподземно ниво.

Конструкцията е изградена в средата 80- те години на 20-ти век (1984 г. дата на проекта и 
реализиран в следващата 1985 г.) и се състои от следните конструктивни елементи:

• Монолитни стоманобетонни плочести фундаменти, за които поради 
ограничените разкривки е установен начина на армиране само в блок Г. Плочите не са 
армирани като такива, а гредова армировка е разположена само под стените. Плочите са 
просечени от канали, в които се разполагат сградните канализационни клонове;

• Вертикалната система на сградите е смесена стенна и рамкова. Преобладават 
стените в късото направление, като дебелината им е 14 cm по проект. Тези елементи са 
армирани със заварени мрежи с диаметър 06 през 20 cm и колонни зони, армирани с 
вързани скелети N14,16 и 20 (AIM) с напречна армировка 06;

• Подовите плочи на експлоатационните нива, както и таванската плоча, са 
изпълнени монолитно, а покривна е от монтажен тип като се формира студен покрив. 
Дебелината на плочите е 14 cm, съгласно наличната конструктивна документация, като 
на място е установена дебелина до 17 cm. При гредите в зоните на изследване е 
установена надлъжна армировка, съвпадаща с проектната;

• С процеса на реконструкцията през 2014 г. са изпълнени нови замазки в 
санитарните помещения, като дебелината им е определена от експлоатационните нива, в 
блок Г на трето ниво достигат 10-12 cm;

В графичните материали на част „Конструктивно Обследване“ от Техническия проект са 
представени геометрията и положението на установените армирания на 
стоманобетонните конструкции в обхвата на разглеждане.

Въз основа на периода, в който е проектирана сградата, се поставят няколко основни 
проблема, свързани с работата на строителната конструкция:

• Възстановяване на експлоатационните параметри на подовите конструкции на 
второ и трето ниво на блокове Г и Г‘;

• Възстановяване чрез цялостна реконструкция на настилките на полуподземното 
ниво на тяло Г;



• Дълготрайност на строителните конструкции с оглед малките дебелини на 
бетонните покрития;

• Дефекти и повреди на нуждаещата се от капитален ремонт дворна сградна 
канализация.

При новото проектно решение се запазва изцяло архитектурното решение по основния 
проект и не се налагат функционални изменения. В процеса на реконструкция не се 
променят както експлоатационните натоварвания (освен измененията от подмяна на 
подовите настилки в санитарните помещения на тела Г и Г'), така и схемата на работа на 
конструктивните елементи за хоризонтални и вертикални натоварвания.

3.2 Инженерно- геоложка характеристика

Инженерно-геоложкият оглед и данните от проучвания на близки обекти показват, че на 
площадката и в съседство с нея няма наличие на вредни за строителството 
физико-геоложки процеси и явления като свлачища, срутища, суфозия, карст, 
ровинообразуване и др. и няма условия за възникването им в бъдеще. Наличие на 
затихнали и активни свлачища се наблюдава на около 1550m североизточно от обекта, 
по северния стръмен склон на описаната по-горе равнина (бул. “проф. Цветан Лазаров”), 
кьдето денивелацията достига 25-30т.

Теренът е равнинен, отцедлив. Литоложките видове, изграждащи описания терен 
условно групираме в четири пласта.

Холоцен -Qh

Пласт № 1 - Културен слой. Покрива цялата площадка и е с дебелина 0,4-s-0,5m. 
Представлява неулегнал насип от кафява глина, чакьли, погребан хумусен пласт на 
дълбочина 0,8-1,2 m и примеси от строителни и битови отпадъци. Този пласт е негоден 
като земна основа за масивни сгради и съоръжения.

Пласт № 2 - Почвен слой. Има повсеместно разпространение и дебелина 1,0-5-1,5 т. 
Разкрива се на дълбочина 1,8 5-2,2 т от нивото на терена по време на огледа. 
Представляват кафяви дебелослойни елувиално-делувиална глина, средно до 
твърдопластични. Съдържат карбонатни ядки и натрупи с големина до 2-3 cm, които им 
придават петнист изглед. Съдържа единични чакълни зърна и блещиви повърхнини 
поради обемното си непостоянство.

Този пласт също е негоден като земна основа за масивни сгради и съоръжения и по 
същество представлява несъвършен водоупор.

Пласт № 3 - Алувиални чакьли от масивни скали -гранити, андезити, пясъчници и 
кварцити с размери до 200 mm с малко количество глинесто-песъчлив запълнител. Също 
имат повсеместно разпространение и дебелината им е в рамките на 1,5-5-1,7 т. Разкриват 
се на дълбочина 1,55-3.2 т. Представляват кафяви дебелослойни елувиално-делувиална 
глина, средно до твърдопластични. Съдържат карбонатни ядки и натрупи с големина до 
2-3 cm, които им придават петнист изглед.

В този пласт на дълбочина под 2 m от ниво терен е извършено фундирането на 
съществуващите сгради.
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Плиоиен - INg—

Пласт Ns4- Пясъци и глини

Тези материали имат широко разпространение в района. Разкриват се на дълбочина под 
2,9-3,4 ш от нивото на терена и имат обща дебелина над 100 т.

Пясъците са сивобели до сиви, разнозърнести, среднослойни до дебелослойни и 
косослоисти, сбити, влажни до много влажни, а в дълбочина под 12 ш - водонаситени. 
Теригенната компонента е представена предимно от слабозаоблени кварцови зърна с 
големина от 1-2 mm до 6-7mm. Дребнозърнестите пясъци са сиви, средно до 
тънкослойни, полимиктови: освен кварц, съдържат слюдени люспи и по-рядко 
фелдшпати и глинести минерали.

Глините заемат сравнително малка част от литоложкия разрез. Явяват се като различно 
дебели прослойки сред пясъците. В горната част (изветрителната зона) са сивожълти, 
петнисти, дебелослойни. Глината бива прахова до песъчлива, влажна до много влажна, 
средно до твърдо пластична. В дълбочина глините са сиви до тъмносиви, среднослойни, 
много влажни, среднопластични.

3.3 Площадкови канализационни мрежи

Теренът на детската градина е ограден с ажурна ограда и е с оформени площадки за 
детските групи. След направения оглед на място се установи, че площадковата 
канализация излиза от рамките на У ПИ, както и че на места терена е пропаднал и горната 
част на съществуващите ревизионни шахти стърчат над него с около 20 - 30 cm, което е 
много опасно за децата. Кюнетите на някои от ревизионните шахти са затрупани с пръст, 
а други са затлачени с боклуци и се нуждаят от почистване.

Съществуващата площадкова канализация е изпълнена от каменинови тръби, които не са 
в добро състояние и се нуждаят от подмяна.

Проектно решение

Поради факта, че площадковата канализация излиза от рамките на УПИ се проектира 
частично нова площадкова канализация. За да се запази точката на присъединяване на 
площадковата към уличната канализация е предвидено да се изгради нова РШ и да се 
направи реконструкция на участъка от последната нова дворна РШ до съществуващата 
РШ на уличната канализация.

Реконструкцията на площадковата канализация ще включва:

• Цялостна подмяна на съществуващите каменинови с нови PVC - дебелостенни 
тръби;

• Всички включвания на съществуващите сградни отклонения в площадковата 
канализация, ще се подменят с PVC - дебелостенни тръби;

• Демонтиране на около 50 cm от горната част (включително и капака) на три РШ в 
североизточната част на двора и засипване с пръст до кота подравнен терен;

• Изграждане на пет нови РШ, поради изместване на трасето на площадковата 
канализация в североизточната част на двора;



• Ревизиране на дъната на съществуващите РШ8, РШ9, PLU10 и РШ11, и 
реконструкция на горната им част за да се нивелират капаците спрямо терена;

• Изграждане на нови кюнети на РШ1, РШЗ, РШ4, РШ5 и РШ6 и реконструкция на 
горната им част за да се нивелират капаците спрямо терена;

• Изграждане на допълнителни оттоци при детските площадки за по-доброто им 
отводняване. Съществуващите оттоци ще се ревизират и при необходимост ще се 
подменят.

Сградно канализационно отклонение

Сградното канализационно отклонение за битови отпадни и дъждовни води е с диаметър 
0300 и наклон 3,73%, което ще се заусти в съществуваща РШ на уличната канализация.

Сградното канализационно отклонение е от PVC тръби с повишена якост. Изграждането 
на канализацията следва да започва от заустването, като се спазва минималния проектен 
наклон. Приетите наклон и диаметър на хоризонталните канализационни клонове 
осигуряват оразмерителна скорост на отпадъчните води не по-малка от 0,7 м/сек и не 
по-голяма от 2,5 м/сек, е което се осигурява спазване на чл.136 от Наредба № 4 за 
проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни 
инсталации.

Преди изпълнението на СКО и след разкриване на съществуващата улична канализация 
задължително да се извърши проверка с геодезически инструмент относно дълбочината 
на същата. При установена разлика задължително да се уведоми проектанта.

След изграждане на канализационно отклонение да се възстановят нарушените пътища и 
тротоарни настилки.

3. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР:

1. Конструкции

1.1 Хоризонтални стоманени усилвания

В проектното решение се предвиждат стоманени усилвания на подовите конструкции, 
съгласно представените чертежи. Те се интегрират без да увреждат функцията на 
помещенията с цел постигане на комбинирани сечения.

Предвижда се защита на новопроектираните елементи съгласно изискуемата степен на 
огнеустойчивост на конструкциите. Противопожарна защита от минерална вата и 
гипскартон и антикорозионна защита с алкидно лаково покритие.

1.2 Детайли

При предвижданата реконструкция се изграждат изцяло нови контактни детайли в 
зоните с дефекти. С изграждането на тези елементи се цели елиминиране на негативни 
сработвания в зоните с неплътни бетони.

Новите детайли се разполагат в контактите на вертикални и хоризонтални носещи 
елементи (стени и плочи).

1.3 Строително- монтажно укрепителни работи
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Изпълнението на този етап е свързан основно с усилване на съществуващи подови 
конструкции на второ и трето експлоатационни ниво на тяло „Г‘, тяло „Г и тяло „Я“. 
Предвижда се монтиране на стоманени профили, съгласно част „Конструкции“.

В този етап се премахва и съществуващата бетонна настилка на кухненските помещения, 
ситуирани в сутеренната част на тяло “F  Предвижда се изграждане на нова 
стоманобетонна настилка с дебелина 15 cm.

Обектът се изгражда след като предварително са изработени отделните конструктивни 
елементи на стоманената конструкция. В сутеренната част на сградата на тяло „ Г ' “ще се 
полага монолитен бетон, ще се реди армировка в количества, посочени в конструктивния 
проект. При изпълнението на бетоновите работи да се следват указанията в 
конструктивния проект и изискванията на Раздел 3 на Правилник за Извършване и 
Приемане на СМР (ПИПСМР) -“Бетонни и стоманобетонни конструкции”.

Подаването на армировката става ръчно. Подаването на бетона се осъществява 
механизирано - със стационарна бетонпомпа. Ситуирането на машините е дадено в 
Строителния ситуационен план.

1.3.1 Армировъчни работи

Необходимата армировка ще се заготвя в специализирана работилница на Изпълнителя. 
Доставената армировка да отговаря на БДС 4758 и БДС 9252, съгласно раздел 2 
“Материали” и проектните изисквания, а полагането на същата - на изискванията на 
Раздел 3 на ПИПСМР (Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 
конструкции - ДВ, бр. 97/1994 г„ БСА, 2/1995 г.). Транспортирането на заготвените по 
спецификации арматурни пръти или мрежи до обекта ще става с бордови коли. 
Изкачването на армировъчните заготовки по етажите се извършва само от 
арматуристите след проведен предварителен производствен инструктаж.

Когато полагането на бетона следва да бъде направено на няколко етапа, то положените 
армировъчни пръти по време на повече от един етап ще бъдат почистени между 
отделните торции от залепнал разтвор или бетон, преди започване полагането на 
следващия пласт. Веднъж положена, армировката се поддържа чиста до окончателното й 
вбетониране. Проектното положение на армировката ще бъде осигурено чрез използване 
на метални или бетонови фиксиращи елементи или разпределители - достатъчно здрави,
за да поддържат армировката в проектна позиция по време на полагане, разстилане и 
вибриране на бетона.

1.3.2 Кофражни работи

Кофражните работи ще се изпълняват в съответствие с Раздел 3 на ПИПСМР. 
Изпълнението на кофражите и скелето трябва да осигурят поемането на предвидените в 
проекта постоянни и временни товари без опасност за работниците от авария на 
конструкциите. Допустимите отклонения при изпълнението на кофража се съобразяват с 
Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции” /ЛВ 

Бр. 97/1994 г. и кн. 2/95 г. - БСА1.

Декофрирането става след като бетонът е достигнал минимална натискова якост. 
Кофражът да бъде отстраняван така, че да се избегне напукване, разцепване, обелване, 
счупване на ръбовете и повърхностите или други повреди на бетона. Да се използват



само дървени клинове под вертикалните подпори, за да се осигури равномерно 
натоварване на конструкцията при демонтиране.

1.3.3 Бетонови работи

Бетонните и стоманобетонните конструкции да съответстват на нормите и стандартите, 
които са в сила в Република България - БДС EN 206-1:2002 и БДС EN 
206-1:2002/NfA:2008. Преди полагането на бетонната смес с бетонпомпи трябва 
кофражът и армировката да се почистят и приемат с акт; да са изпълнени всички видове 
работи, свързани с мероприятията по зимно бетониране (ако се бетонира при зимни 
условия) и се полагат съответни грижи за бетона.

Грижи за бетона - В началния период на втвърдяване на бетона се осигуряват нормални 
условия за неговото зреене. За тази цел е необходимо да не се допуска извършването на 
работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка, бетонът се 
предпазва от удари, сътресения и други механични въздействия, които могат да бъдат 
реализирани във връзка с подготовката за полагане на бетонната смес преди бетонът да е 
достигнал якост на натиск най-малко 1,5 МРа. Откритите бетонни повърхности в 
горещите дни периодично да се поливат с вода в началния период на втвърдяване на 
бетона, така че да не се допуснат деформации от съсъхването му. В практиката се 
прилага покриване с рогозки, зебла, найлон и други материали, които се поддържат 
влажни.

Транспортът на бетона от бетоновия център до местополагането му (основи, колони, 
греди, шайби и плочи) ще се осъществи с помощта на автобетоновози, като бетонът се 
приготовлява в най- близкия бетонов център на организацията- изпълнител. 
Бетонирането на конструкциите на сградите се осъществява с помощта на стационарна 
бетонпомпа, съоръжена със стрела с максимална височина на подаване на бетона 4 метра 
(марка на разположение на Строителя ). Там, където количествата са малки или 
местополагането е извън обсега на бетонпомпата, бетонът може да се подава с колички, а 
за фундаментите - и с директно подаване по улеи от автобетоновоза в изкопа и 
развозване на бетоновата смес с ръчни колички.

1.3.4 Етап III - АС част - изпълнение на нови настилки и защита на нови стоманени 
усилващи профили. Довършителни работи

СМР по тази точка се извършват в закрити помещения. При изграждането на сградата е 
предвиден монтаж защитни елементи на новата стоманена усилваща конструкция от 
газобетонни елементи както и изпълнение на нова настилка в кухненските помещения от 
фаянсови елементи, по избор на Възложителя.

Довършителните работи ще се извършват от подвижни инвентарни платформи или 
площадки.

Всички скелета се изграждат и експлоатират в съответствие с възможностите за 
натоварване на площадките и вертикалните елементи.

Изолациите и довършителните работи се изпълняват съгласно изискванията на 
разделите на ПИПСМР, дадени в “Правила за изпълнение и приемане на мазилки, 
облицовки, бояджийски и тапетни работи” - БСА, бр. 11/1984 г. и в "Правила за
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приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството”-БСА, кн. 
3/1986 г.

2. Изграждане на нова площадкова канализационна мрежа

Външните ВиК тръбопроводи се полагат в земята, като изпълнението на земните работи 
се предшества от даване на строителна линия, съгласно действащите разпоредби. 
Изкопът за ВиК и дренажи ще се изпълнява траншейно, вертикално без укрепване при 
дълбочина до 1.25 m и вертикално с неплътно укрепване при по- голяма дълбочина. При 
изпълняване на траншейните изкопи за тръбопроводи и кабелни канали ще се използва 
автобагер от типа Е-153 с обем на коша V=0.15 m3. Механизираният процент изкоп е 
определен на 80%. Отводняването на изкопите от повърхностни води ще се извърши 
чрез директно изчерпване на водата с помпи.

Преди започване на строителството да се извикат представители на ведомствата, 
поддържащи и експлоатиращи подземните комуникации и съоръжения за уточняване на 
тяхното разположение.

Изкопаната пръст се извозва със самосвали. Обратният насип (60 % от него) ще се 
разстила с челен товарач и уплътнява с виброваляк или с виброплоча в близост до 
съоръжения.

2.1 СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ

Q кан.ор. — Q кан.ор.КЛОН 1 Q кан.ор.КЛОН 2 —  53,69 + 71,42 — 125,11 Л/С 
Предвидено е сградно канализационно отклонение за битови отпадни и дъждовни 
води да е с диаметър 0315 и наклон 5%, което ще се заусти в съществуваща РШ на 
улична канализация. Приетите наклон и диаметър на сградното канализационно 
отклонение осигуряват оразмерителна скорост на отпадъчните води 4,17 м/сек и 
напълване h/D - 0,7.

Сградното канализационно отклонение е от PVC тръби с повишена якост. Изграждането 
на канализацията следва да започва от заустването, като се спазва минималния проектен 
наклон.

Преди изпълнението на НКО и след разкриване на заустването в съществуващата РШ на 
улична канализация задължително да се извърши проверка с геодезически инструмент 
относно дълбочината на същата. При установена разлика задължително да се уведоми 
проектанта.

След изграждане на канализационно отклонение да се възстановят нарушените пътища и 
тротоарни настилки.

2.2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛОЩАДКОВАТА КАНАЛИЗАЦИЯ

Съществуващата площадкова канализация е от смесен тип и ще остане такава.

Проектирани са 5 нови ревизионни шахти РШ12, РШ15, РШ16, РШ17 и РШ18. Шахтите 
са от готови стоманобетонни пръстени с фЮООмм, h =700мм, кръгла стоманобетонна 
покривна плоча, чугунени капак и стъпала, дъно с оформена кюнета,подложен бетон 
Юсм.



Повдигането на дъната в РШ 6,5,4,3, и 1, както и подравняването на кота капак при 
реализация на проектната вертикална планировка са показани в чертежите и ще се 
правят по конструктивните предписания .

Предвидени са 2 бр. нови улични оттоци при Р.Ш.13 и 8бр. водосборни решетки / улеи с 
долно оттичане и клас А на натоварване за решетките /.

Тръби за площадковата канализация.

За сградните хоризонтални канализации ще се ползват:

- PVC тръби ф 110 / дебелостенни под кота ±0,00/.

- PVC тръби фЮО /устойчиви на атмосферни влияния / - за външен монтаж на 
водосточни тръби

- За трасетата на площадкавата канализация ще се монтират тръби ПВЦ 
дебелостенни SN4 - ф 160, ф200, ф250 и фЗОО.

Изкопите ще се изпълняват 95% машинно и 5% ръчно.

Изкопите са с вертикални стени и с h над 2,00 м ще се укрепват.

Под тръбите ще се направи 10 см пясъчна подложка, а над теме тръба 20см пясък.

Обратната засипка над тръбите ще бъде от негранулирана баластра, трамбована през 
20см.

При разкриване на подземни проводи и в близост до тях - изкопни работи да се правят 
внимателно на ръка.

На всички водосточни тръби преди включването им в общата канализация да бъдат 
монтирани вертикални клапи против миризми.

2.3 Съпътстващи изпълнението СМР

Подготовка на площадката

Преди започване на строително- монтажните работи е необходимо да се състави 
Протокол за откриване на строителната площадка, за определяне строителна линия и 
ниво- приложения № 2 и 3 към чл. 1, ал. 3, т.2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството.

След съставяне на Протокол № 2, строителната площадка може да се разчиства за 
започване на строителство и може да се преместват надземни и подземни линии, мрежи, 
стационарни устройства, натрупани в двора боклуци и строителни отпадъци, 
възпрепятстващи организацията на строителство.

Строителната площадка се почиства от съществуващи дървета, храсти, отпадъци 
и други, складирани в петното на строителния обект материали.

Строителната площадка се огражда с временна плътна ограда в зоните, където 
такава липсва, от сглобяеми готови метални пана с височина 2.0 ш (профили, ламарина, 
бетонов фундамент) - виж Строителния ситуационен план. При необходимост 
сглобяемите платна могат лесно да се демонтират, е оглед допускане на бетон помпа,
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кран, транспортни средства или други строителни машини в района на строителната 
площадка.

Обектът е свързан с градската улична мрежа на гр. София. При извършване на 
СМР ще се ползват наличните в съседство пътни връзки. Всички строително-монтажни 
работи ще се извършват в рамките на имота и няма да се заемат части от уличното платно 
или необходимостта от пълното му затваряне за движение. В тази връзка не е нужно 
създаване на временна организация на движение на МПС.

Елекгро-, ВиК захранване по време на строителството ще се вземат от наличните 
в имота електро, водопроводна канализационна мрежи, като се монтират на подходящо 
място: водомерна шахта с временна чешма и временно ел.табло с електромер за 
захранване на строителни машини и осветителните тела (7 бр. прожектори с мощност 
250 W с л.л.), инсталирани за работа в тъмната част на деня и за охрана на обекта. В 
строителния ситуационен план е посочено местоположението на ел. таблото и 
водомерната шахта за захранване на обекта с вода и ел. енергия, както и прожекторите, и 
другите строителни машини и съоръжения.

За строителни нужди е необходима следната електрическа мощност общо за 
обекта 16.1 kW електрическа мощност по време на изграждане на сградата.

Материално- техническото снабдяване на обекта ще се извърши от най- близките 
складове на строителната организация, съгласно сключен договор за строителство с 
изпълнителя.

За разполагане на временна канцелария на техническото ръководство на обекта и 
за склад за дребен строителен инвентар, медицински пункт и съблекалня на работниците 
ще се ползва съществуващите помещения, които не са обект на реконструкция - виж 
чертежа “Строителен ситуационен план”.

Ситуацията на площадката позволява обособяването на складови площи за 
разполагане и обработка на строителни материали, Строителна механизация - 
стационарна бетонпомпа, бетоновоз и товарни превозни средства се разполагат на 
строителната площадка.

До започване строително- монтажните работи, освен да са изпълнени условията на 
договора за строителство и да е предадена строителната площадка, се изисква да са 
изпълнени следните работи:

- трайно геометрично очертание на осите и геометричните контури в зоните на изкопни и 
насипни работи, укрепване на изкопния котлован в съответствие с конструктивния 
проект;

- изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация (съгласно 
Наредба № 4/ 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарна охрана); изпълнение на временните и отводнителни съоръжения, 
изграждане на временни пътища и рампи (ако това е необходимо).

КБЗ (техническият ръководител) при изпълнение на земните работи да следят за 
спазване изискванията на “Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” и 
приложение № 1 към Наредба № 2.



Всички CMP трябва да бъдат изпълнени в съответствие с обяснителните записки, 
чертежите и детайлите дадени в инвестиционния проект и количествената сметка, 
приложение към документацията.

2.4 Проектна документация

Изготвен и съгласуван е инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обекта, 
съгласно Наредба №4/2001 г. на МРРБ. Инвестиционният проект е разработен през 2016 
г. по части Обследване на конструкцията, Конструкции, Геодезия, Външни 
канализационни мрежи, Проект за управление на строителните отпадъци и Проект за 
безопасност и здраве (ПБЗ) на база издадена виза за проектиране.

Проектни стандарти

• НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за Проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции (ДВ, бр. 2 от 2012 г.);

• БДС EN 1990 Еврокод 0 „Основи на проектирането на строителни конструкции“;

• БДС EN 1991 Еврокод 1 „Въздействия върху конструкциите“;

• БДС EN 1992 Еврокод 2 „Проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции“;

• БДС EN 1993 Еврокод 3 „Проектиране на стоманени конструкции“;

• БДС EN 1997 Еврокод 7 „Геотехническо проектиране";

• Наредба №13-1971 „За строително- технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар“.

Участниците следва да се запознаят с инвестиционния проект и да изготвят 
предложенията си за изпълнение на база технологичните чертежи, схеми и детайли, 
както и посочени стандарти и начин на изпълнение на отделните работи в одобреният 
„Технически проект“

Всеки участник да направи техническо предложение за изпълнение на гореописаните 
дейности и по своя преценка да добави-допълнителни дейности необходими за 
постигането на крайния резултат в рамките на бюджета.

Участникът попълва единичните цени и стойностите на съответните видове 
работи в приложеното КС. След остойностяване на КС общата стойност се отразява в 
Ценовото предложение.

Гаранционните срокове за отделните видове работи трябва да не са по-кратки от 
сроковете по чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 3 1.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация
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на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

По време на изпълнението на предвидените строителни и монтажни работи 
изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 
и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове и стандарти 
относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при 
строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да осигури безопасни условия 
на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Участникът трябва да представи в своето техническо предложение описание на 
отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на видовете дейности и тяхната 
последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение; описание на 
основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението;

4. Изисквания към изпълнението на СМР
Изпълнението на СМР да бъде в съответствие със Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи 
строителните дейности.

Подготвителен етап
- Да се уточнят местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци
- Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, 

инструменти, спомагателни средства и инвентар
- Устройване на подходите, поставяне на предпазни заграждения и 

предупредителна сигнализация
- На всички етапи на строителство да се изпълнява Част „ПБЗ” от проекта.
Условия за изпълнението на СМР.
Да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигури присъствието на негов представител, да осигури 
достъп до помещения, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на 
проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при 
изпълнение на договора за СМР.

Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 
място.

При извършването на СМР да се прилагат изискванията на Закона за устройство 
на тери горията и Наредба № 3 от j  1.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, и инструкция за безопасност и охрана на труда и 
поддържане на експлоатационния ред.

Проекта да се изпълнява съгласно дадената Технологична последователност;
Документация
За започване на работа Изпълнителят трябва да представи Заповед за работа, 

списъци на персонала, включващи отговорни технически ръководители, изпълнители 
на работа.

Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.



Преди започване на строежа, Възложителят е длъжен да осигури строителен 
надзор, като сключи договор е лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника 
на строежа /заповедната книга/ са задължителни за Изпълнителя.

След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране 
заедно с останалите отчетни документи.

По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат 
изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл.8, ал.2 
от НАРЕДБА №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се е червено мастило на 
местата, претърпели изменение и след приключване на работата се подпечатват, е 
печат "екзекутиви", подписват се от Проектанта, Изпълнителя, Възложителя и 
Строителен надзор.

Задължения на строителя
Да организира изпълнението на СМР, в съответствие с валидните технически 

изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените 
срокове, е използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички 
допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на строителния надзор, при 
осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и 
участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на 
екологичните мерки към договора.

Изпълнителят е длъжен да осигури при началото и за целия договорен период 
необходимите застраховки към договора.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата основна или специфична 
механизация, предвидена за изпълнението на основните видове СМР.

Изпълнителят е длъжен да представи на строителния надзор и на Възложителя 
договори и друга информация за основните доставчици на материали, съпроводени с 
необходимата техническа информация -  сертификати, декларации за съответствие, 
които осигуряват изпълнението на договора при спазване на общите условия на 
договора;

Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР при участие и 
взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници — 
строителен надзор, авторски надзор, Възложител и експерти на Възложителя. 
Задължително е изпълнението на функционалните задължения на всяка страна в 
рамките на разписаните задължения и правомощия, но със строгото изискване за 
навременно създаване на цялата необходима информация и строителни книжа и 
спазване на нормативните и договорни отговорности.

За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и 
поддържа актуална екзекутивна документация -  чертежи, допълнителни изчисления. 
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се 
координират със строителния надзор и Възложителя.
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Изпълнителят е длъжен по време на целия процес на изпълнение, чрез свои 
мероприятия и за своя сметка, да осигурява безопасността на хората в района на 
строителство, предпазването на обекта и на изпълненото към момента от аварии и 
повреди вследствие на природни влияния.

Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща 
информация за ежедневните условия за реализиране на проекта -  температура, 
влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на 
техническо ръководство.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно 
нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на 
Възложителя по отношение на създаването на необходимите документи, годни за 
верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за 
привеждане и окомплектовка на всички документи.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при 
подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните 
изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на 
подготовката и провеждането на приемателния процес.
Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със строителния надзор 

и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в 
зоните на изпълнение на проектните СМР.

5.0сновен предмет на поръчката:
Код по CPV от Приложение № 1 на ЗОИ

45000000- Строителни и монтажни работи

б.Количества за изпълнение: Количествата са подробно описани в приложените 
количествени сметки и инвестиционния проект във фаза „Технически“ за обекта..

7.Изисквания за качество:

7.1 Нормативни документи:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в 
съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се 
отдели на следните нормативи:

• Закон за устройство на територията (ЗУТ);

• Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството;

• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;



• Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни 
условия на труд /описани в т.8/;

• БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 
материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и 
оборудване

• Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане 
на строителни продукти в строежите на Република България

7.2 Материали и заводско произведени елементи:

При изпълнението на строежите се влагат, строителни продукти, които 
осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в 
приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

1) механично съпротивление и устойчивост на строежите/строителните 
конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и 
при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

2) безопасност в случай на пожар;

3) хигиена, здраве и околна среда;

4) достъпност и безопасност при експлоатация;

5) защита от шум;

6) икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност;

7) устойчиво използване на природните ресурси.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението 
на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал.1 от ЗУТ и отговарят на 
изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите 
и с Наредбата по чл. 9, ал.2, т.5 от същия закон.

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се 
представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да 
са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, 
отговарящи на изискванията на инвестиционните проекти, количествените 
сметки и техническата спецификация. Участникът, определен за изпълнител 
следва да представя декларации за съответствие и декларации за произход на 
материалите.
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Материалите за изпълнение на СМР се доставят, придружени със съответната 
документация, сертификати и декларации за съответствие. Всички материали 
трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време 
екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за 
изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да покаже мостра за одобрение на Възложителя преди да 
достави и вложи избрания от него материал. Мострите трябва да се съхраняват от 
строителя на подходящо място на обекта.

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички 
строителни работи и доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено 
в позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни 
метри, кубични метри, бройки и др.) Позиции, уточнени като комплект ще бъдат 
измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и 
аксесоари.

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно 
текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно 
завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни 
работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на 
работите.

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се 
представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са 
нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

Характеристики на нововложените конструктивни материали

Видовете материали и характеристичните стойности на якостните им показатели към

момента на проектирането са както следва:

• Армировъчна стомана В500 по БДС EN 10080 и БДС 9252;

• Бетон клас С20/25 по БДС EN 206;

• Подложен бетон клас С 10/12 по БДС EN 206;

• Конструкционна стомана S235JR по БДС EN 10025;



• БДС EN ISO 2560 - Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно 
електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани;

• БДС EN ISO 14341 - Консумативи за заваряване. Електродни телове и наварен 
метал за електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна газова среда на 
нелегирани и дребнозърнести стомани;

• БДС EN ISO 898-1- Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и 
легирана стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с определени класове на якост;

• БДС EN ISO 898-2 - Механични характеристики на свързващи елементи, 
произведени от въглеродна и легирана стомана. Част 2: Гайки с определени класове на 
якост. Едра резба и резба с малка стъпка;

• БДС 17280 - Шпилки с резба по цялата дължина на стеблото с клас на точност А;

• БДС EN ISO 4014 - Болтове с шестостенна глава. Класове на точност А и В;

• БДС EN ISO 4032 - Шестостенни гайки. Изпълнение 1. Класове на точност А и В.

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или 
по-високо качество от изброените, се приема след като Възложителя на обекта прегледа 
въпросните стандарти и даде съгласието си за прилагането им, като не се допуска 
прилагане на стандарти, които противоречат на български стандарти и нормативни 
актове.

Материалите се доставят, придружени със съответната документация, сертификати 
и декларации за съответствие. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да 
могат да бъдат идентифицирани.

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, 
отговарящи на изискванията на количествените сметки и техническата спецификация.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време 
екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира 
технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а некачествено 
извършените работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се 
прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
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Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни 
работи и доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на 
договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, 
бройки и др.) Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка 
включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста 
на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички 
слоеве, компоненти, аксесоари и др.

7.3 Стандарти:

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 
отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 
06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически 
изисквания към продуктите -  БДС; БДС EN. които въвеждат международни или 
европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; 
Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Материали, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в 
достатъчна степен равностойно или по-високо качество се приемат само със съгласието 
на Възложителя.

Стандарти за изпълнение

• БДС EN 13670 - Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции;

• БДС EN 1090-1,2 - Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции 
от алуминиеви сплави.

• БДС EN 15048 - Волтови съединения за строителството, предварително 
ненапрегнати.

Важно!!!
В изпълнение на разпоредбата на чл.48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или 
еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 
стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, 
както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 
произход или производство.
Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, патент, тип, произход, 
производство или други, Възложителят на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка 
оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него 
решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите 
спецификации.

8. Оборудване



Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за 
ползване по време на строително-монтажните работи.

9. Контрол върху строителните работи

9.1 Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да 
изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата 
документация за всички СМР, материали и оборудване.Всички измервания и 
изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.

9.2 Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя и Строителния надзор по 
всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

9.3 Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от 
строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите 
български нормативни изисквания и Наредба за опазване на околната среда и 
плана за Управление на отпадъците от инвестиционния проект.

10. Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие е 
нормативните документи и процедури за качество.

11. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български 
нормативни изисквания и мерките от част ПБЗ от инвестиционния проект.

Задължително се спазват:
■ Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи;

■ Наредба №3 за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства на работното място;

■ Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

■ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

■ Закон за устройство на територията;

■ Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната 
дейност.

12. Предварителна техническа информация
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Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата 
трябва да: провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да 
добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, 
изчисления и проучвания е цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването 
и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на 
строително-монтажните работи.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била 
полезна за изпълнението на строителните и ремонтни работи

13. Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда - не е допуст 
имо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят 
в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в г.ч. 
и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите 
на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна 
уредба за околна среда и Плана за управление на отпадъците от инвестиционния проект.

14. Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР. предмет на настоящата поръчка ще се 
удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални 
видове СМР - Протокол образец №19, подписан от представители на страните по 
Договора или от конкретно определените правоспособни лица и всички други актове, 
изискващи се в Наредба № 3/31.06.2003г . за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството.

12. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Място за изпълнение на обществената поръчка е СО р-н „Младост“

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 45 /четиридесет и пет/ 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол образец №2 За 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
до подписване на АКТ образец 15 за установяване годността за приемане на строежа.



X. ОБРАЗЦИ.



Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Пор
.№ Съдържание

Опис на 
документите

(вид, брой, 
оригинал или 

копие, 
представен 

от..... )

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника или упълномощен от него представител 
(Образец № 1)

2. Заявление за участие, включващо посочване на единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 
за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка и 
информация за съответствие с критериите за подбор (Образец № 
2)

2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 
офертата, не е законния представител на участника.

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3)

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства 
по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Образец № 4)

5. Копие от документ за създаване на обединение за участие в 
обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не 
е юридическо лице.

6. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и 
и/или за използване на трети лица за доказване на съответствието 
с критериите за подбор (Образец № 5)

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор (Образец № 6)

8. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 7)



9. Документ, доказващ, че участникът е вписан в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи 
от I-ва група Ш-та категория съгласно Наредба № 1/30.07.03 г. 
(Обн., ДВ, бр.72 от 2003г.; изм. и доп., бр.23 от 2011г. и бр.98 от 
2012г.) на МРРБ за „Номенклатурата на видовете строежи”, 
който е валиден към датата на подаване на офертите, а за 
чуждестранни лица -  еквивалентен документ, издаден от 
аналогичен професионален и/или търговски регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени.

10. Доказателства за наличие на валидна застраховка 
„Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща 
минималната застрахователна сума за този вид строителство 
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна 
застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга 
държава членка.

11. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 
поръчката изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец № 8)

12. Списък на инженерно-технически състав, основния 
изпълнителски квалифициран персонал /технически 
правоспособни лица/ на участника (Образец № 9)

13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 
3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици и за липса на обстоятелства по 
смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби 
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа -  (Образец 
№ 10)

14. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на Възложителя 
(Образец № 11)

15. Ценово предложение (Образец № 12) едно с КОС -  Приложение 
№ 12,1.

16. Други документи и информация по преценка на участника

.2017 г. Подпис и печат:
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Приложение  -  Образец №  2

До СО р-н „Младост“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

в Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на СМР 
за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр. 
София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

ОТ
Участник:................................................................................................................................;
А дрес:........................................................................................................................................
Т ел .:.............. , ф акс:..............;
ИН по Д Д С :.............................. ЕИК по БУЛСТАТ.........................................................
Представлявано от .................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:
1. Запознати сме с условията, посочени в обявата.

2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на 
настоящата обществена поръчка.

3. Относно поставените от Възложителя критерии за подбор 
заявяваме, следното:

3.1

Правоспособност за упражняване на 
професионална дейност:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа, номер на документа, дата на 
издаване, срок на валидност на документа 
идр.):[.......][ ...... ][ ......][ ...... ]



3.2 Икономическо и финансово състояние:

Икономическо и финансово състояние Отговор:

1. Застрахователната сума по 
застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“
възлиза на:

Ако съответната информация е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

В случай че участникът е обединение, 
изискването за наличие на застраховка по 
смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за 
лицата, включени в него, подлежащи на 
задължително застраховане. Изискването 
се отнася и за подизпълнителите, които ще 
изпълняват строителство.

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа, номер на документа, дата на 
издаване, срок на валидност на документа 
и др.): [ ......] [ ......] [ ......] [ ......]

3.3 Технически и професионални способности:

Технически и професионални 
способности

Отговор:

През рефер ентния период икономическият 
оператор е извършил следните сходни 
дейности от конкретния вид:

Посочване на доказателствата:

Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от 
най-важните строителни работи и/или
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проектиране са на разположение в 
електронен формат, моля, посочете:

Участникът разполага с 
инженерно-техническия състав и данни за 
собствени или наети технически лица, 
които отговаря на поставените условия в 
обявата.

1. Инженерно-техническия състав и данни 
за собствени или наети технически лица:

[.......](участникът следва да посочи
членовете на екипа, като посочва за всеки 
един от тях, позицията която ще заема в 
екипа, придобита
образователно-квалификационна степен и 
как покрива специфични изисквания, 
поставени от Възложителя)
[.......](участникът следва да посочи
членовете на екипа, като посочва за всеки 
един от тях:

Договорни отношения между участника и 
предложения специалист 
(трудов/граждански договор, друго)

Образование

Професионална квалификация 

Професионален опит

Сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008 
или еквивалентен уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 
документа, номер на документа, дата на 
издаване, срок на валидност на документа 
ИДР-): [....... ][........][........ ][........]

3.Използване на чужд капацитет:

Ще се използва ли капацитета на други []Да []Не
субекти, за да изпълни критериите за подбор,
посочени в Обявата за обществена поръчка?

(В случай, че използвате капацитет на трети лица или подизпълнители 
следва да представите отделно за всеки от посочените надлежно попълнено и



подписано от тях Заявление за участие, в който се посочва информацията, която 
се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)

(В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в 
съответното поле от настоящото заявление, в което следва да бъдат посочени, 
същите могат да бъдат представени, като приложение -  неразделна част към 
заявлението, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни 
са приложени към заявлението.)
Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:

Декларирам, че:
> посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните 

изисквания и условия на възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване от обществената 
поръчка;

> няма да заменям посочения/те подизпълнител/и или включвам 
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен 
когато:
• възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на изисквания 

и условия на възложителя.
• възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

S  за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

S  новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на 
възложителя, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително 
по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани 
съобразно изпълнените до момента дейности.
>  при замяна или включване на подизпълнител ще представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, 
ал. 11 от ЗОП.

> в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще 
изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

'г ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те 
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.

4. Декларирам, че:
> липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от

ЗОП;
> представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на 

§ 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата 
поръчка;

>  се задължавам да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП и посочено от възложителя 
основание по чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 ЗОП.
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5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 
67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договора ще предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както 
и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

6. Във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на основите 
на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр. София, район “МЛАДОСТ", 
У ПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А", предоставям следният списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

лицата, които представляват участника са:

лицата, коиго са членове на управителни и надзорни 
органи на участника са:

други лица със статут, който им позволява да влияят 
пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го 
лица, членовете на управителните или надзорните 
органи са:

*посочват се имената на физическите лица

Към настоящото Заявление за участие прилагаме:

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

Дата:............. 2017 г. Подпис и печат 
(име) (длъжност)



Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОИ

Подписаният/ата
(трите имена)

(данните от документа за самоличност) 
в качеството си н а ................................................................................

(длъжност) 
на участника:

...................................................................................................................................... (наименование
и данни на участника)

участник в обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: Изпълнение на 
СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща 
се в гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/ реабилитиран/а съм за:
/ненужното се зачертава/

1. престъпление по чл. 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;
2. за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

За представляваният от мен участник не е налице конфликт на интереси, който не може 
да бъде отстранен.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Д ата:..............2017 г. ДЕКЛАРАТОР: ........................................

(подпис и печат)

Забележка:Декларацията се подписва от лицата, които представляват 
участника 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 отделна Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1. 2 и 7 от ЗОП.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОИ

Образец №4

Под пие аният/ата.
... (трите имена)

в качеството си на
(данните от документа за самоличност)

(длъжност) 
на участника:

.........................................................................................................(наименование
и данни на участника)

участник в ооществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: Изпълнение на 
СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“ нахоляша 
се в гр. София, район “МЛАДОСТ“, УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А “

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Участникът, който представлявам:

H„ | i '  ™  ™ НМ 33 данъци и за м ® ™ т е л н и  осигурителни вноски по смисъла 
л.1 ьг, ал.-, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника ’ или 
аналогични задължения, установени с акт „а компетентен орган, съгласно
д а н ъ Т Т з а л ъ л *  ™ ДЪрЖаВаТа- в която Участникът е установен, илиима задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162 ал 2 т 1 от

0б Г „ Г : ? Г еЛНИЯ пр° цесуален к о д ж  ” ™*вите "0 зях. към държавата или към 
общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения
у тановени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в
на за л Г СТНИКЪТ 6 уСТаН0Вен’ но е ДопУснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

обществените6поръчки; НераВН° ПОСТаВеност в сл> ™ е по чл.44, шъ5 от Закона за

J. не е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор

4. е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Информация за посочените
в:

регистри) или може да

от мен обстоятелства се съдържа
.......................  (изписват се публичните безплатни

Ви бъде предоставено служебно от:
........ У................................................................изписва се компетентния орган)
R **РИ пР°мени в Декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.



Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Д ата:.............. 2017 г. ДЕКЛАРАТОР:

печат)
(подпис и

Забележка:Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията 
се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.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 отделна Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3,4 и 5 от ЗОП.
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Образец №  5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за използване/неизползване на подизпълнител/и и/или за използване на трети лица 

за доказване на съответствието с критериите за подбор

Подписаният

(трите имена)
качеството си

(длъжност)
участник:

(наименование на участника)

участник в обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: Изпълнение на 
СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища 
се в гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът .........................................................
Участника), когото представлявам, при изпълнение 
бъде възложена:

.............................(наименование на
на поръчката, в случай че същата му

I. Няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненуж нот о се зачерт ава)

Предвидените Подизпълнители, са:
1. Подизпълнител № 1 : .........................................................................  ЕИК

(наименование на подизпълнителя)
Видове раооти от предмета на поръчката, които ще се предложат на Подизпълнител №

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката е %
(.................................................... )•

2. Подизпълнител № 2 : ....................................................................... ... ЕИК

(наименование на подизпълнителя)
Видове раооти от предмета на поръчката , които ще се предложат на Подизпълнител №

Съответстващият на тези работи дял в проценти
(.................................................... )•

от стойността на поръчка е %



Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, 
бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители 
като за свои.

II. Няма да ползвам / ще използвам (ненуж нот о се зачерт ава) капацитета на трето 
/и лице/а при условията на чл.65 от ЗОП за доказване на съответствието е 
критериите за подбор.

1. Третите лица, които ще използвам са:

.................................................................... (наименование на подизпълнителя),
с ЕИК / данни по документ за самоличност................................................................................

за доказване на съответствието на представлявания от мен участник със следните 
критерии за подбор :

Известно ми е, че при участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката или използване на ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 
отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 
изпълнява! и за тях да не са налице посочените основания за отстраняване по чл 54 ал 1 
т. 1-5 и 7 от ЗОП.

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, 
които ще предоставят и за тях да не са налице посочените основания за отстраняване по 
чл.54 , ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Известно ми е, че за всяко от тези лица се представя отделна Декларация за липса 
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 от ЗОП.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

2017 г. Подпис и печат:

(име, длъжност)
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Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният/та.........................
ЕГН......................, притежаващ/ща л. к. №
от ....................., в качеството си на.

издадена н а .....................................
........................................................ на

(управител, изпълнителен директор, друго)(изписва се 
правно-организационната й форма)ЕИК ...........
................................................. адрес на

фирмата и 
със седалище 

управление
.............................................................................. ’ тел./факс

...................................... ,участник в обществена поръчка с предмет Изпълнение на СМР
за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в гр. 
София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата 
обществената поръчка е предмет: Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване

“М лТ лоС Т " v n n 7.5v Ti / r  ”СърЧИЦе“’ нцходяща се в гр. София, район МЛАДОСТ , УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на 
последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка 
при условията на приложения в документацията проект на договор.

2017 г. Подпис и печат,



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за срока на валидност на офертата

Образец №  7

Долуподписаният/та..................................................................................,
ЕГН......................, притежаващ/ща л. к. № ...................... , издадена н а .................................. г.
от ....................., в качеството си на.......................................................................... на

(управител, изпълнителен директор, друго)(изписва се фирмата и
правно-организационната й форма)ЕИК ........................... , със седалище
...............................................и адрес на управление
........................................................................................ , тел./факс
...................................... ,участник в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР
за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр. 
София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 /деветдесет/ календарни 
дни считано от крайния срок за получаване на офертите за участие в настоящата 
обществена поръчка.

2017 г. Подпис и печат.
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Образец № 8

Списък

на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката изпълнено през 
последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата

Подписаният/ата

данни

в

на

(трите имена)
документ за самоличност

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
качеството ги тт„

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/КУ ГТГТАТ
и  ... ........................................... ...  участник в обществена поръчка с предмет
Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ
“М тУ Г дп Л  Г л Т ЯЩа Се В гр' София’ Район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. 

1ЛАДОСТ 1 А заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на
подаване на настоящата оферта, представляваният от мен участник е изпълнил
описаното по-долу строителство идентично или сходно с предмета на поръчката
както следва: 1 ’

№
Място, вид и обем на 

изпълненото 
строителство

Стойност/цена (без 
ДДС)

Дата на приключване 
изпълнението на 
строителството

Лице, за което е 
изпълнено 

строителството (ако 
има такова)1.

В случай на необходимост, добавете редове.

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е идентично или 
сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, ще представим при искане и 
следните удостоверения за добро изпълнение по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
1 .

В случай на необходимост, добавете редове.

Известна ми 
данни.

е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни

печат:
2017 г. Подпис и



Образец JVs 9

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, 
специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за

изпълнението на поръчката

Подписаният/ата........................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност .....................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си н а ..............................................................
(длъжност)

н а .......................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................_ участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на 
основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр. София, район “МЛАДОСТ", УПИ 
IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Списък на инженерно-технически състав:

№ Трите имена на 
специалиста

Позиция в екипа Придобита 
образователно-квал 
ификационна степен

Специфични
изисквания

1 Професионален стаж 
по специалността
.......  години и ..........
опит в ............  на
обекти, посочване на 
документ, доказващ 
образованието и 
професионалната 
квалификация - №, 
дата на издаване, 
издател

2
----------------------------------

Посочване на 
документ за
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завършено
образование - №,
дата на издаване, 
издател

2. Собствени или наети технически лица, специалисти и работници:

№ Видове
специалисти

Трите имена на 
лицето

Договорни 
отношения между 

участника и 
предложения 
специалист 

0трудов/граждан 
ски договор, 

друго)

Образован
ие

Професион
ал
на

квалификац
ия

Професио 
нален опит

1 2 3 4 5 6 7
J
2
3

Дата ............................. / ............................../ ..............................
Име, фамилия и длъжност
Подпис (и печат)



Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици и за липса на обстоятелства по смисъла на § 1, 
т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлаг ане на

ценни книжа

Образец №  10

П одписаният: .....................................
(три имена)

Данни по документ за сам оличност........................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството  си на ................................

(длъжност)
н а ................................................

(наименование на участника)
участникв обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР за отводняване и

- ■  - — р -

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че:

1. Представляваното от мен дружество н ^ _ е  регистрирано в юрисдикция с

ю р т е Г к н и Г с "  ДТ еН РеЖИМ' ' Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .........................
(невярното обстоятелство се зачертава)

« г — у=  £ 2 .  п ~ р1 1 Г о х  мрг ; ч”  ‘

с преференциш,ен ~  р“ -
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл 4 т от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните е тях лица и техните 
действителни собственици. (Акодружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим ши е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, в т.Зсе посочва съответната точка от чл 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици.)

1 СГ , Г ° ЗНаТ /а/’ че след «тичане на срока по § 14 от ПЗР на Закона за икономическите 
и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни со&таеници, в
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случаи че не сме привели дейността си в съответствие с изискванията му, то последиците 
са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия.

Известна ми

Дата:

е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2017 г. ДЕКЛАРАТОР: .............................
(подпис и печат)



Образец №11

До
CO р-н „Младост“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Наименование на Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на
поръчката: основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр.

София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к.
“МЛАДОСТ 1 А"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с 

националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с 

оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се 

посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите — 

БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които 

въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и 

Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са 

придружени с „Декларация за съответствие”.

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в 
пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 
участие.
2. Срок за изпълнение на настоящата обществената поръчка - ..............................................

................... ....... /словом/ календарни дни, считано от Протокол 2 за откриване на

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до издаване 

на Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа.

3. Програма за изпълнение на поръчката и линеен календарен график и диаграма на 
работната ръка за изпълнение на СМР.
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^  Техническото предложение следва да включва следните задължителни 
елементи:

График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя под формата на диаграма 
или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по 
дни. Придружава се от диаграма на работната ръка. Линейният график трябва да 
отразява последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението 
предмета на поръчката.

Програмата за изпълнение на поръчката следва да съдържаща предложение за начина 
на изпълнение на всички дейности предмет на поръчката заложени в Техническата 
спецификация към документацията за участие, както и предложение за разпределение 
на задачите и отговорностите за изпълнението на договора между експертите от 
екипа технически лица и технологията на изпълнение на отделните видове СМР с 
посочена поетапност и взаимовръзка. Да се представи информация за предвидената за 
ползване при изпълнение строителна механизация.

Предложение за мерките за опазването на околната среда. Строителството трябва 
да оъде извършено така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и 
да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване 
на околната среда трябва да бъдат разработени за конкретният строителен обект и 
да обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно 
изискванията на Закона за опазването на околната среда.

Система за осигуряване на качеството. Участникът трябва да разработи система за 
осигуряване на качеството за конкретният строителен обект. Тя трябва да 
съответства напълно на останалата част от техническото предложение на 
участника и неговата оферта като цяло.

3. Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности: 

 /в години/.

Забележ ка: П редлож ениет о за гаранционен срок т рябва да бъде в 

съот вет ст вие с Н аредба № 2 от 31 .Ю ЛИ .2003г. за въвеж дане в експлоат ация на 

ст роеж ит е в Република България.

4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

5. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 

цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

6. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде в 
съответствие с:



■ Закон за устройство на територията (ЗУТ);

■ Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството;

■ Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

■ Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

■ Наредоа № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

■ Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

■ Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;

■ Закон за задълженията и договорите;

■ Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната 
дейност.

7. Декларираме, че в предложението за изпълнение са спазени изискванията за 
закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията за 
труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата; .....................2017 г. Подпис и печат:.......................
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Образец № 12

До
CO р-н „Младост“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на “Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на
поръчката: основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находища се в гр. 

София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к.
“МЛАДОСТ 1 А"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение за сумата от
...............................................................  лева, [словом], без ДДС. Посочената цена
включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обществената 
поръчка.

2. Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме 
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания 
вид и обхват.
3. Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно 
договорните условия.
4. Предложената цена е без ДДС с включени всички разходи, франко място на 
изпълнение на поръчката.
5. Единичните и общи цени, както и крайната цена, са закръглени до втория знак след 
десетичната запетая.
6. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване 
на предлаганата цена и включват всички разходи на изпълнителя (труд, материали, 
допълнителни разходи), доставно-складови разходи, пренос на материалите до 
работното място и други.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на възложителя.
7. декларираме, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, 
включително минималната цена на труда и условията за труд.
8. Размер на единичните показатели за ценообразуване на видове СМР:
- средна часова ставка-..............лв./ч.ч.;
- % допълнителни разходи върху механизация-.........................%;
- %допълнителни разходи върху труда-........................ %;

/одсставно-складови и транспортни разходи- ................%, върху стойността на
материалите;

% печалба-........................... %, върху стойността на СМР.
8. Предлагаме.....................% непредвидени работи.

Дата: 2017 г. Подпис и печат,



Приложение № 12,1  

1. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

№ ВИДОВЕ СМР мярка

к о л и ч е ств о

единична
цена

общ а
цена

А. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

А.1
Д ЕМ О Н ТАЖ  И СЪ ХРАНЕН И Е НА  
С Ъ Щ ЕС ТВУВАЩ О  КУХНЕНСКО  
ОБОРУДВАНЕ

чд 8

А .2

Д ЕМ О Н ТАЖ  НА С Ъ Щ ЕС ТВУВАЩ И  
КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ В КУХНЕНСКИ  
П О М ЕЩ ЕН И Я - СУТЕРЕН НА ТЯЛО Т 

И ПРЕНОС С КОЛИЧКА ДО 30 т.

т2 616

А.З

Д ЕМ О Н ТАЖ  НА С Ъ Щ Е С ТВ УВ А Щ А  
БЕТОННА НАСТИЛКА В КУХНЕНСКИ  
П О М ЕЩ ЕН ИЯ - СУТЕРЕН НА ТЯЛО Т  

И ПРЕНОС С КОЛИЧКА ДО 30 т.

т3 21

А .4

П РЕМ АХВАНЕ И СЪ ХРАНЕНИЕ НА 
СЪЩ . ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК, В 
С Ъ Щ ЕС ТВУВАЩ И  
ИНСТАЛАЦ ИО ННИ КАНАЛИ В 
КУХНЕНСКИ П О М ЕЩ ЕНИЯ- 
СУТЕРЕН НА ТЯЛО Т

т3 10

А. 5

Д ЕМ О Н ТАЖ  НА С Ъ Щ ЕС ТВУВАЩ И  
КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪ БИ В 
КУХНЕНСКИ ПО М ЕЩ ЕН ИЯ - 
СУТЕРЕН НА ТЯЛО Т И ПОДМЯНА  
СЪГЛАСНО ЧАСТ "ВиК"

т 47

А .6

ДЕМ ОНТАЖ , ТРАН С ПО РТИ РАН Е И 
РЕЦИКЛИРАНЕ НА С Ъ Щ ЕС ТВУВАЩ А  
ВЪ ТРЕШ Н А Д Ъ РВЕНА ДОГРАМА  
(ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ) В КУХНЕНСКИ  
П О М ЕЩ ЕН ИЯ -С УТЕРЕН  НА ТЯЛО Т

т2 37

А .7

Д ЕМ О НТАЖ , ТРАН С ПО РТИ РАН Е И 
РЕЦИКЛИРАНЕ НА  
С Ъ Щ Е С ТВ УВ А Щ О  ОСТЪКЛЯВАНЕ  
НА ВЪ ТР Е Ш Н А  ДОГРАМ А (ВРАТИ И 
П Р О З О Р Ц И )В  КУХНЕНСКИ  
П О М ЕЩ ЕН ИЯ - СУТЕРЕН НА ТЯЛО Т
ш

т2 28

А.8

.

П РЕМ АХВАНЕ НА С Ъ Щ Е С ТВ УВ А Щ А  
МАЗИЛКА В ЗО НИТЕ НА М О Н ТАЖ  НА 
НОВА УС И Л ВАЩ А СТО М АНЕНА  
КОНСТРУКЦИЯ НА ВТОРО И ТРЕТО  
ЕКСПЛОАТАЦИОННО НИВО НА

т3 0.5
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ТЯЛО T". T  1" И "Я"

A. 9

С О РТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  
СЪГЛАСНО ЧАСТ ПУСО. ВРЕМ ЕННО  
С Ъ ХРАНЕНИЕ, ИЗВОЗВАНЕ (до 30 
km) И Д ЕПО НИРАНЕ ИЛИ 
РЕПИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

т3 35

A. 10
Д ЕМ О Н ТАЖ  НА ИНСТАЛАЦИИ, 
ЗАСЯГАНИ О Т СТРО ИТЕЛНИТЕ  
ЧАСТИ

ЧД 6

Б. СМР В КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ- 
ТЯЛО " Г ' "

Б.1 ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА НОВИ т’ 47.3
КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪ БИ С 
КОМПЛЕКТ СИФОНИ, СЪГЛАСНО  
ЧАСТ "ВиК"

Б.2
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК  
ЗА ЗАПЪ ЛВАНЕ НА СЪЩ . 
ИНСТАЛАЦ ИО ННИ КАНАЛИ

т 3 10

Б.З ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Ш ЛИЦ 15x15x45 cm 
В СЪЩ . ТУХЛ ЕН А ЗИДАРИЯ т3 0.45

Б.4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТВОРИ ф 20тт С 
Д ЪЛЖ ИНА 150-гт В СЪЩ . 
СТО М АН О БЕТО Н Н И  СТЕНИ ЧРЕЗ  
Д ИАМ АНТЕНО  СОНДИРАНЕ

бр. 78

Б.5 ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА 
АРМ И РО ВЪ Ч Н А СТО М АН А В500В(С) kg 2905

Б.6
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА 
ЛЕПИЛЕН СЪ С ТАВ SIKA ANCHO RFIX  
1 З А Л Е П Е Н И  АНКЕРИ

litre 7.9

Б.7
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН  
С 20/25 ЗА НОВА СТО М АН О БЕТО Н Н А  
НАСТИЛКА

т3 37

Б.8

ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА НОВИ  
КЕРАМИЧНИ ЕЛЕМ ЕНТИ ЗА НОВА  
НАСТИЛКА И ЦОКЪЛ ПО СТЕНИ С 
В И С О Ч И Н А 2т

т2 616

Б.9

ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА НОВА  
ВЪ ТРЕШ Н А PVC Д ОГРАМ А (ВРАТИ И 
ПРОЗО РЦИ) ПО МЯРКА ОТ МЯСТО И 
ПО ОБРАЗЕЦ НА 
С Ъ Щ Е С Т В УВ А Щ А Т А

т2 37

Б.10
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ С ЦВЯТ  
ПО RALL ПО ИСКАНЕ НА 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

т2 385

Б .11 М О Н ТАЖ  НА С Ъ Щ ЕС ТВУВАЩ О  
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЧД 12



СМР НА ВТОРО И ТРЕТО 
ЕКСПЛОАТАЦИОННО НИВО НА ТЯЛО 

"Г " "Г  ' "  И "Я ”

В.1

ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА  
КОНСТРУКЦИО ННА СТО М АНА  
S235JR  за Монтажна Марка 1 (ММ1) с 
антикорозионно покритие съгласно  
проекта

kg 3825

В.2
ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА ШПИЛКА  
М 14x150, КЛАС 8.8 С Е Д Н А  ГАЙКА И 
ЕДНА Ш А Й Б А  за ММ1 и за дет "А"

бр. 660

В.З
ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА ШПИЛКА  
М 14x230, КЛАС 8.8 С ДВЕ ГАЙКИ И 
ДВЕ Ш АЙБИ за дет. "Б"

бр. 120

В.4
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА  
ЛЕПИЛЕН С Ъ СТАВ SIKA ANCH O R FIX  
1 ЗА ЛЕПЕНИ АНКЕРИ

litre 14.0

В .5

ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА 
ВРЕМ ЕННИ ПОДПОРИ С 
ПРЕД ВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ  
ПРЕДИ АН КЕРИ РАНЕ СЪГЛАСНО  
ПРОЕКТА ЗА М НОГОКРАТНА  
УПОТРЕБА, ВКЛ. ОПОРНА  
ТРАВЕРСА С М АСА 150 КГ

бр. 54.0

В.6

ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА 
'А З О Б Е Т О Н Н И  ЕЛЕМ ЕНТИ (YTONG) 
С КОМПЛЕКТ СЪЕДИНИТЕЛНИ  
СРЕД СТВА ЗА ЗАЩ И ТА НА НОВИ  
УСИЛВАЩ И СТО М АНЕНИ ПРОФИЛИ

т3 5.9

В.7 

2. ЧА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГИПСОВА  
ИПАКЛОВКА ВЪ РХУ НОВИ  
ГАЗО БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ  
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ  
СТПБЗ ------L

т2 78.8

ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ТА И ' 
ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

1
ВРЕМ ЕННА ПЛЪТНА ОГРАДА С 
ВИСО ЧИНА 2.0-2,2 М -ДОСТАВКА И 
М О Н ТАЖ

т ’ 25

2 И НФ О РМ АЦ И О Н НА ТАБЕЛА бр. 1

3
ТАБЕЛА "ВНИМ АНИЕ СТРОИТЕЛЕН  
ОБЕКТ " ТАБЕЛА "ПРЕМ ИНИ НА 
О ТСРЕЩ НИ Я  TPO TO API"

бр. 2

4 О СВЕТЛЕНИЕ ЗА СТРО ИТЕЛНАТА  
ПЛОЩАДКА -ПРОЖ ЕКТОРИ бр. 7

5

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
СТРОИТЕЛНИ ЦЕЛИ С ОБОРУДВАНЕ  
НА ЕЛ. ТАБЛО, ДОСТАВКА И 
М О Н ТАЖ  НА М-ЛИ И П РО ВО Д НИиИ

бр. 1
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6
П О М ЕЩ ЕН И Е ЗА РАБО ТНИЦИТЕ НА  
ОБЕКТА ЗА СЪБЛЕКАЛНЯ И 
ИНСТРУМ ЕНТИ

бр. 1

7 ХИМ ИЧЕСКА ТО АЛЕТНА бр. 1

8
ПРИО БЕКТОВА КАН Ц ЕЛ АРИ Я (С  
АПТЕЧКА ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕД. 
ПО М О Щ )

бр. 1

9
П РО ТИ ВО П О Ж АРНО  ТАБЛО  
(ОБОРУДВАНО С 2бр. ПРАХОВИ И 2 
бр. С02 ПО Ж АРО ГАСИТЕЛИ)

бр. 1

10
ОТКРИТ СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ  
М АТЕРИАЛИ С Д О ПУСТИМ А МАСА  
20 kN

бр. 1

11
КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ И 
БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ, 
СЪГЛАСНО Ч АСТ "ПУСО"

бр. 3

12
ПО М ЕЩ ЕН ИЕ ЗА О ХРАНА НА 
ОБЕКТА

бр.
1

13
ИЗГРАЖ ДАНЕ НА 
КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ бр. 1

14

ДОСТАВКА И М О Н ТАЖ  НА МОБИЛНО  
РАБО ТНО  СКЕЛЕ С ПРОМ ЕНЛИВА  
РАБО ТНА ВИСО ЧИНА ДО 2 т, 
Ш ИРИ Н А 1,5 т И Д ЪЛЖ ИНА 2,0 т НА 
СКЕЛЕТО

бр.

2
3. пл  
МРЕ*

иЩАДКОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ 
КИ

1 П лощ адкова канализация

1 Тесен изкоп в земни почви с ширина 
до 1 м и дълбочина до 2 м-162м м3 250.9

-маш инно 90% м3 225.8

-ръчно 10% м3 25.1
2 Тесен изкоп в земни почви с ширина 

до 1 м и дълбочина до 3 м-180м м3 468.0

-маш инно 90% м3 421.2

-ръчно 10% м3 46.8

3
Цименто -пясъчна подложка до 20см  
под тръби м3 27.0

4
Обратен насип с материал от място и 
смесен със СО м3 599.1

5
Уплътняване на пластове по 20 см, до 
опробвана обемна плътност на 
скелета

м3 599.1

6

.

Доставка, полагане в изкоп и монтаж  
на дебелостенни, безнапорни, 
канализационни PVC тръби ф315 SN4, 
вкл. всички принадлежности,

м 84.0



свързани, тествани, готови за 
експлоатация

7 Също, но ф250 м 80.0
8 Също, но ф200 м 88.0
9 Също, но ф160 м 180.0

10
Също, но ф160 за подмяна на 
вътреш на хоризонтална канализация  
в сутерена на сградите

м 96.0

11 Също, но ф 1 10 м 32.0

12
Също, но ф 1 10 за подмяна на 
вътреш на хоризонтална канализация 
в сутерена на сградите

м 40.0

13

Изграждане на кръгли 
канализационни РШ с диам етър 1 м и 
дълбочина до 2,00 м от сглобяеми  
стоманобетонови елементи, 
включително чугунени стъпала , капак 
и обработка на зоната от 4 т2 около 
нея

бр. 3.0

14

Изграждане на кръгли 
канализационни РШ с диаметър 1 м и 
дълбочина до 3,50 м от сглобяеми  
стоманобетонови елементи, 
включително чугунени стъпала, капак 
и обработка на зоната от 4 т2 около 
нея

бр. 2.0

15

Д емонтиране на 50 см от 
същ ествуващ и кръгли 
канализационни РШ  с диаметър 1 м от 
сглобяеми стоманобетонови  
елементи, включително капака

бр. 3.0

16

Демонтиране на горната част на 
същ ествуващ и кръгли 
канализационни РШ с диам етър 1 м от 
сглобяеми стоманобетонови  
елементи, включително капака и 
оф ормяне на нова горна част 
съобразена с кота терен

бр. 5.0

17

Засипване със земни маси на три 
същ ествуващ и кръгли 
канализационни РШ с диаметър 1 м до 
кота терен

м3 9.3

18

Засипване със земни маси за 
оф ормяне на нови дъна на пет 
същ ествуващ и кръгли 
канализационни РШ с диам етър 1 м до 
кота терен

..3м 2.2
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19 Доставка и монтаж на уличен отток с 
утаителна част от полиетилен бр. 4.0

20
Доставка и монтаж на решетка за УО 
от полимербетон 500 х 500, с 
хидравличен капацитет 19л/с

бр. 8.0

21
Изпробване на хоризонтална и 
вертикална канализация

м I
420.0

ОБЩО БЕЗ ДДС 0,00
Непредвидени 
работи..................% 0.00 лв

ДДС (20%); 0,00 лв
Сума с ДДС(лв.): 0,00 лв



Проект!

ДОГОВОР

Д н ес,..........2017 г., в гр. София

между

1. СО р-н „Младост“, регистрирано с ЕИК 0006963270614 в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул . „Свето 
Преображение ' № 1 представлявано от Десислава Иванчева-кмет, наричано за краткост 
по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

и
2- „ ................................................” (наименование и правно-организационна форма на
изпълнителя), със седалище и адрес на управление: гр................. , с ЕИК .................,
БУЛСТАТ .......... (за чуждестранно лице -  съответната идентификация съгласно
националното законодателство на държавата, в която лицето е установено),
представлявано от .................  -  ..............  (качество на представляващия
изпълнителя/обединението), наричано по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ2, от друга 
страна,

на основание чл. 194, ал.1 от ЗОИ и утвърден от Кмета на СО р-н
„Младост“ протокол с per. № ....................от работата на комисия по разголеждане и оценка
и класиране на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 
Двадесет и шеста - „Събиране на оферти с обява” от Част Пета - „Правила за възлагане на 
обществени поръчки на ниска стойност” (чл. 186 -чл. 194 от ЗОП) с предмет: “Изпълнение 
на СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в гр. 
София, район “МЛАДОСТ", УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е “Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване 
на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в гр. София, район “МЛАДОСТ", 
УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А"

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, 
прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството, 
условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически правила и 
норми, приложими стандарти, да извърши в срока на настоящия договор всички

 ̂ ^  случай, че участникът, избран за изпълнител, е обединение на лица, което не е юридическо лице.
Когато участникът, избран за изпълнител, е обединение текстът се допълва, като изрично се 

посочва, че Изпълнителят е обединение и се изписват данните на всеки негов член, както и кой член на 
обединението има представителна власт да подпише договора.
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строителни и монтажни работи в съответствие с инвестиционния проект фаза 
„Техническа“ за обекта и Техническата спецификация.

(3) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 
предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

Чл. 2. (1) Инвестиционния проект. Техническата спецификация ведно с приложенията към 
нея, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, 
подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка, представляват неразделна част от 
този договор.

(2Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно 
документите по предходните алинеи.

(а) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 
неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 2, ал. 1 и с всички 
приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от 
договора задължения.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:
Чл.2. Общата стойност на договора е ............................... без ДДС и л и .....................................
/словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не 
подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.З. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер н а ..... (до 20
/о /двадесет процента/) от стойността на договорената сума по чл. 2 с ДДС в размер на
....................................../ ........................................................ / лева в срок до 30 /тридесет/
календарни дни след откриване на строителна площадка с Протокол №2 За откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и представяне 
на фактура

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя задължително гаранция, покриваща 100% от стойността 
на аванса. Тя се представя при искането за авансово плащане.

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно ценовото 
предложение, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, 
съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от в ъ з л о ж и т е л  и к о н с у л т а н т а ’ 
УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, и фактура в оригинал, в 30 /тридесет/дневен 
срок.

(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.З, като сбора от сумата на 
междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 80 % (осемдесет на сто) 
от посочената в чл.2 обща стойност на договора с ДДС. Размерът на първото междинно 
плащане е не по-малко от 20 % от общата стойност с ДДС, като се приспада стойността на 
преведения аванс, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за авансово плащане.

(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.З в 30 (тридесет) дневен 
срок след издаване на Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа .

Чл,4. Посочените в документацията количества мотат да претърпят промяна по време на 
строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само 
тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

Чл.5.Непредвидените допълнително възникнали нови видове СМР, извън предложението 
ще се договарят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН
НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат о т .............. (съгласно предложението на



участника) процента непредвидени СМР, включени в цената на договора по утвърдени 
анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:

- Средно-часова ставка ..........лв./час

- Допълнителни разходи върху труд  %

- Допълнителни разходи за механизация  %

- Доставно-складови разходи  %

- Печалба  %

Цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на 
производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Цените, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна 
част от настоящия договор, не могат да се променят за срока на договора.

Чл.7. (1) Плащанията по договора се осъществяват по банков път от бюджета на Столична 
община р-н „Младост“, по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща б ан ка:........................

BIC:....................................................

IB A N :................................................

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение 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. *

(3) Разплащанията по ал. 2 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.*

(4) Към искането по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл. 8. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс на договора в 
деловодната система на Столична община и е със срок на действие до изпълнение на 
всички поети от страните задължения.

Чл.9. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е
.......................................... /словом/ календарни дни считано от датата на подписване
Протокол за откриване на строителна площадка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:
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1. Да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2 при условията и в сроковете 
съгласно настоящия договор.

2. Да осигури КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР при
откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

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

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

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно 
качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна 
работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на 
некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до 
отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 
предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.14. (1) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че 
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(2) След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване на 
изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на поръчката. *

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за 
настояща! а обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

г- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

> 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. *

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *



Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни дейностите, предмет на договора качествено и в договорения срок по 
чл.9, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

• поетите ангажименти, съгласно договора и приложенията към него, които са 
неразделна част към него;

• действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, 
безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на 
Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Р. България, за които да представя при поискване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, 
необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ  
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на 
работите на обекта.

4. Да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, 
дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР и ПРОЕКТАНТ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, 
КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат 
да бъдат j-становени по-късно. След съставяне на акт за установяване на всички видове 
СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, 
КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ПРОЕКТАНТА ще 
дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да уведомява писмено КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР, ПРОЕКТАНТА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на непредвидени 
обективни обстоятелства, свързани с изпълнението на договора, както и при необходимост 
от промени в одобрения инвестиционен проект.

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

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, 
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 
дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези 
документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, 
отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

11. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато 
съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.9.
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12. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

13. Да предаде демонтираните елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, 
определен от последния, към момента на демонтирането;

14. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

16. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в 
настоящия договор, с грижата на добър търговец.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на 
изпълнението на строителните работи за своя сметка валидна застраховка “Професионална 
отговорност , като лице изпълняващо строителна дейност за III /трета/ категория за вреди, 
причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и 
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на договора.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 
работи и дейности на обекта.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не 
допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на 
обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

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

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната 
среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при 
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, 
горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността 
на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република 
България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 22. (1) Гаранционният срок е ............. / ...................... / години, съгласно предложението
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранционният срок започват да текат от деня на въвеждането на обекта в 
експлоатация.

(3) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(4) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, 
появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в 
рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за 
отстраняването на недостатъците/дефектите.



(5) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в 
протокола по ал.4 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на 
съответните поправки се извършва с констативен протокол.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С пълно изпълнение на дейностите, предмет на договора или с изтичане на срока, 
за който е сключен същия, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

2Л. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на 
договора.

2.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 
10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.4. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да прекрати договора при съществена промяна 
на обстоятелствата, възникнали след сключването му, поради което не е в състояние да 
изпълни задълженията си.

3. При прекратяване на договора при условията на т.2.3 (по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ връща аванса по чл. 3. ал.1.

4. При условията на чл. 114 от ЗОП.

5. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, 
ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 25. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е 
длъжна в 1 ридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се 
състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване 
в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е 
била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
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Чл. 26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. При неспазване на срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2 от договора без ДДС за 
всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност, която неустойка се удържа 
при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл. 28. При некачествено изпълнение на поръчката, изразяващо се в съществени 
отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от 
длъжностни лица от Столична община и Консултанта, упражняващ строителен надзор 
който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 30. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 35, ал.2 от 
настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен 
съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от 
гаранцията по чл. 35, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата.

Чл. 31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 
сметка на виновната страна.

Чл. 32. В случаите на забава в срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното 
завършване на обекта се извършва по единичните цени, които са били в сила до изтичане на 
срока и не подлежат на актуализация.

Чл. 33. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за 
отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 35. (1) Гаранция за добро изпълнение на настоящия договор е в размер на...................
................................................... лева), представляваща 3% от стойността на договора без

ДДС, е представена под формата н а .........................................

(Парична сума ши банкова гаранция ши Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранция за добро изпълнение за 
целия срок на действие на договора.



(3) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи лихви 
за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ по повод понесени 
вреди, причинени от действия или бездействия на ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 
има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я 
задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд.

(6) В случай че И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в 
указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на 
някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи представената 
гаранция за добро изпълнение.

(7) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за добро изпълнение не лишава 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно 
Договора и действащото законодателство.

Чл. 36. (1) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в 
настоящия договор.

(2) Представената гаранция за изпълнение на договора от И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ се 
освобождава от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след 
подписване на последните приемателно-предавателни протоколи.
(3) При прекратяване в случаите по чл. 23, ал. 1, т. 2.3 (по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
гаранцията за добро изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

IX. ЗА КЛЮ ЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 37. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на 
този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ и трети 
лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети 
лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Чл. 38. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.

Чл. 39. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:
1. Приложение № ] . Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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3. Техническа спецификация;
4. Инвестиционен проект за обекта;

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си 
участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва 
подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА СО р-н МЛАДОСТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ /


