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I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПРОГНОЗНА
СТОЙНОСТ.
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на СМР за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, чрез ремонт на покрив на обект: ОДЗ 71 "Щастие",
УПИ I, кв.6, ж.к. „М ладост“-1,между бл.22,бл.23 бл.26, р-н „М ладост“, гр. София“
Обект: ОДЗ 71 "Щастие", УПИ I, кв.6, ж.к. „Младост“- 1,между бл.22,бл.23 бл.26, р-н
„Младост“, гр. София
Сградата на ОДЗ №71 “Щастие” се намира в УПИ I- за обединено детско заведение, кв.6,
м. “Южна градска територия 2-ра част”, ул. „Димитър Моллов” № 2, ж.к. ”Младост-1” - до
бл. 22, р-н “ Младост”, гр. София.
Обединеното детско заведение е въведено в експлоатация през 1975г. съгласно Акт за
общинска собственост № 28/17.09.1996г.
Детското заведение е изградено по типова ПСД, разработка на КИПП ’’Софпроект ,
гр.София, след изпълнено пригаждане съгласно условията на терена и заданието.
Наличната документация е заверена от Дирекция за изграждане на София, СГНС през
месец 02.1973 г. Ръководството на детското заведение е съхранило частична ПСД.
Конструкцията на сградата е панелна, безгредова, напрегната на строежа, сглобяема
строителна система Е-67.
Сградата е композиция от няколко отделни тела, разместени едно спрямо друго, на
дилатационни фуги и свързани функционално помежду си, посредством топли връзки.
Така ситуирани телата образуват вътрешен затворен озеленен двор. Условно сградата на
детското заведение може да разделим на две групи, за по-голяма яснота в настоящия
доклад- северозападна и югоизточна. Югоизточната група е на два етажа и полувкопан
сутерен, като тя е съставена от три типови блок-секции. Северозападната група е съставена
от три идентични типови блок секции, като централната й част е на два етажа, а двустранно
на нея са ситуирани - едноетажни блок- секции. Под цялата група е развит полувкопан
сутерен. В югоизточната група са развити помещенията за детските групи, а в сутеренното
ниво - перален тракт, кухненски блок и техническа зона. В северозападната група са
развити - административна част, защитно съоръжение, в централната двуетажна зона чакалня, кабинети, технически помещения, а в югозападното крило спортен блок с
обслужващи помещения.

Текущо състояние:
Сградата на ОДЗ №71 “Щастие” се обитава от 210 лица -деца и персонал като децата са
разпределени в 6 детски групи /1 яслена и 6 детска градина/.
2. Типови покриви.
Типове №1, №2 и №3 - двоен, “студен” покрив с неотопляемо и ниско, недостъпно,
затворено въздушно подпокривно пространство. Финишното покривно покритие към
настоящия период на обследване е от рулонна битумна хидроизолация. Оттичането на
покривите е вътрешно, чрез воронки и водосточни клонове. По покривните бордове е
изпълнена пола от поцинкована ламарина- същата е стара, с наличие на ръжда. Видно от
наличната ПСД преди затварянето на покривите с покривните панели е изпълнен
топлоизолационен слой от Юсм керамзитобетон /насипен керамзит/. Стоманобетоновите
елементи над етажното ниво са с дебелина 24см, а покривните елементи са с дебелина
8-Юсм.Свободното подпокривно пространство е с височина от около 80см /видно от
разрезите към ПСД/ - недостъпно. Върху покрива е положена циментова замазка и
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хидроизолация с дебелина от около 1,5см. Няма данни какво е наслояването към момента
на рулонната хидроизолация. От вътрешната страна на таванската плоча, от към
обитаемите помещения е изпълнена гипсова мазилка около 1,5см и финиш от латексова
боя.
Посочените типове покриви са идентични като слоеве и дебелини, но с различни
площи и намиращи се на различни нива едно спрямо друго.
Тип №4 - “топъл”, плосък покрив над машинните. Височината на помещенията
/въздушното пространство/ е около 2,00 - 2,20м, а покривът е от стб. елементи с дебелина
8/1 Осм, върху тях циментова замазка за наклон и финиш от рулонна хидроизолация. Няма
информация под хидроизолацията дали не е изпълнявана някаква топлоизолация
/например от стиропор/, но дори и да има такава, то същата към настоящия момент би била
с изчерпан експлоатационен ресурс. От вътрешната страна на таванската плоча, от към
обитаемите помещения е изпълнена гипсова мазилка /1,5см/. Достъпът до машинното
помещение е през метален капак в тавана на офисни помещения.
Тип № 5 —покрив /таван/ над сутеренно помещение, част от входната площадка към главен
вход/изход. Върху стб. подова плоча с деб.24см от вън е изпълнена циментова замазка с
дебелина от около Зсм и финиш от мозаечен слой /1,5см/. От вътре, по тавана на
помещението- варова мазилка с дебелина около 2см.

Необходими ремонтни работи за изпълнение на топлинно и хидроизолиране на
покрива:
Да се изпълни топлоизолация по горната повърхност на покривите от каменна минерална
вата с дебелина на пласта 12см и коефициент на топлопроводност = 0,036w/mK /или
по-добър/. Финишното покритие е от PVC мембрана, като се предвижда % за застъпване и
задигане на мембраната по покривните бордове, както и скрепители. Да се демонтират
старите поли от поц.ламарина по бордовете, като се изпълни нова пола- шапка /или
бордовете се завършат по друг удачен начин/. Да се предвиди бъдещото санирани на
външните стени е EPS 10 см.
Не се предвижда демонтаж на съществуващите покривни слоеве- в случай, че се
вземе решение те да се демонтират.
•тип № 5 - не се предвижда по него да се изпълняват топлоизолационни дейности.
Да се проектира и изпълни мълниезащита с изпреварващо действие.
Видовете работи:
1
Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове
2
Полагане на пароизолация по покрив
3
Полагане на топлоизолация от минерална вата-12см.и коефициент на
топлопроводност = 0,036w/mK
4
Полагане на хидроизолационна PVC мембрана , включително % за застъпки,
скрепители
5
Доставка и монтаж на воронки
6
Доставка и монтаж на обшивка по бордове от поцинкована ламарина с ширина
42 см. Вкл. монтажни елементи.
7
Изхвърляне, натоварване и извозване на строителни отпадъци
8
Демонтаж на стара мълниезащита
9
Монтаж на нова мълниезащита с изпреварващо действие вкл. проект за
мълниезащитата
10
Вароциментова мазилка по бордове
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Прогнозна стойност
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка възлиза на 87 500.00
(осемдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС и 105 000.00 (сто и пет хиляди)
лева с ДДС.

1.2. Финансиране - Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено
от Столична Община от Специализирания общински приватизационен фонд,
направление „Инвестиции и придобиване на ДМА“, съгласно Решение № 386 от
22.06.2017 година на Столичен общински съвет.

1.3. Начин на плащане:
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 контрол 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
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 за предаване на
строителната площадка, Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на
изпълнителя от стойността на СМР по договора, 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 ал.З от 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.
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Окончателното плащане, което не може да бъде повече 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 двустранно подписан протокол за окончателно изпълнение на
СМР и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова
сметка.
Оферти, които надвишават прогнозния финансов ресурс без ДДС и/или не отговарят
на изискванията на Възложителя няма да бъдат допуснати до оценяване.

Място на изпълнение - гр. София, район “МЛАДОСТ", ОДЗ 71 "Щастие", УПИ I, кв.6,
ж.к. „Младост“-!,между бл.22,бл.23 бл.26,
Препоръчително за Участниците е да посетят обекта, 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 60 /шестдесет/ календарни дни.
>

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 (ЗОИ), 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 (ЗМИИ), 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.Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите,
следва да декларират, че за тях не са налице обстоятелствата по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
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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
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. 1 94- 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;
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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
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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, IV -та (четвърта) категория, по
смисъла на чл.8, ал.2, т.З от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи, 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, IV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл.8, ал.2, т.З от
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.
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Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от
участника е информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.
В) Минимални
участника:

изисквания за технически

и професионални

способности

на

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 топлинна и хидроизолация на покрив. Дейностите може да бъдат
изпълнени кумулативно или при изпълнение на различни обекти(сгради). 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 е 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:
I Технически ръководител: строителен техник или магистър специалност ПГС, ССС,
Архитектлфа или еквивалентно, технически правоспособно лице съгл. члЛбЗа, от ЗУТ или
за чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която
са установени. Две години професионален опит като технически ръководител.
2. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството. Виеше
образование 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.
б.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
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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 здравословни и безопасни условия на
труд най-малко на един строителен обект.
** 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
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 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, е
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 такива. Участниците могат да се позоват
на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка меж ду 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, ал. 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.
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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
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поръчката, който ще им възложат, като представят доказателства за поетите от тях
задължения.
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
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и съща процедура.
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 е 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, IV -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.
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 № 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 книж а- (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.
> 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.
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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
пршож ат 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.
> Единичните и общи цени, както и крайната цена, предложени от участниците да бъдат
закръглени до втория знак след десетичната запетая.
> 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.
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.
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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 въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, чрез ремонт на покрив на обект: ОДЗ 71 "Щастие", УПИ I, кв.6, ж.к.
„Младост“-!,меж ду бл.22,бл.23 бл.26, р-н „Младост“, гр. София“

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.Преображение” № 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
ОФЕРТИТЕ.

ПОДАВАНЕ

НА

ОФЕРТИТЕ.

СРОК

НА

ВАЛИДНОСТ

НА

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 - 28.08.2017г., час: 17,30 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, 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
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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 120 /сто и двадесет/ календарни дни считано
от крайния срок за получаване на офертите за участие в настоящата обществена поръчка.
V. КРИТЕРИЙ 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 е 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 с 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” - П 1:
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:
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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 60 /шестдесет/ календарни дни.
Предложения за изпълнение над 60 /шестдесет/ 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
ЦГ 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.
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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 е предмет “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност, чрез ремонт на покрив на обект: ОДЗ 71 "Щастие", УПИ I,
кв.6, ж.к. „Младост“-!,меж ду бл.22,бл.23 бл.26, р-н „М ладост“, гр. София“

Обект: ОДЗ 71 "Щастие", УПИ I, кв.6, ж.к. „Младост“- 1,между бл.22,бл.23 бл.26, р-н
„Младост“, гр. София
Сградата на ОДЗ №71 “Щастие” се намира в УПИ I- за обединено детско заведение, кв.6,
м. “Южна градска територия 2-ра част”, ул. „Димитър Моллов” № 2, ж.к. ’’Младост-1” - до
бл. 22, р-н “ Младост”, гр. София.
Обединеното детско заведение е въведено в експлоатация през 1975г. съгласно Акт за
общинска собственост № 28/17.09.1996г.
Детското заведение е изградено по типова ПСД, разработка на КИПП ’’Софпроект”,
гр.София, след изпълнено пригаждане съгласно условията на терена и заданието.
Наличната документация е заверена от Дирекция за изграждане на София, СГНС през
месец 02.1973 г. Ръководството на детското заведение е съхранило частична ПСД.
Конструкцията на сградата е панелна, безгредова, напрегната на строежа, сглобяема
строителна система Е-67.
Сградата е композиция от няколко отделни тела, разместени едно спрямо друго, на
дилатационни фуги и свързани функционално помежду си, посредством топли връзки.
Така ситуирани телата образуват вътрешен затворен озеленен двор. Условно сградата на
детското заведение може да разделим на две групи, за по-голяма яснота в настоящия
доклад- северозападна и югоизточна. Югоизточната група е на два етажа и полувкопан
сутерен, като тя е съставена от три типови блок-секции. Северозападната група е съставена
от три идентични типови блок секции, като централната й част е на два етажа, а двустранно
на нея са ситуирани - едноетажни блок- секции. Под цялата група е развит полувкопан
сутерен. В югоизточната група са развити помещенията за детските групи, а в сутеренното
ниво - перален тракт, кухненски блок и техническа зона. В северозападната група са
развити - административна част, защитно съоръжение, в централната двуетажна зона чакалня, кабинети, технически помещения, а в югозападното крило спортен блок с
обслужващи помещения.

Текущо състояние:
Сградата на ОДЗ №71 “Щастие” се обитава от 210 лица -деца и персонал като децата са
разпределени в 6 детски групи /1 яслена и 6 детска градина/.
2. Типови покриви.
Типове №1, №2 и №3 - двоен, “студен” покрив с неотопляемо и ниско, недостъпно,
затворено въздушно подпокривно пространство. Финишното покривно покритие към
настоящия период на обследване е от рулонна битумна хидроизолация. Оттичането на
покривите е вътрешно, чрез воронки и водосточни клонове. По покривните бордове е
изпълнена пола от поцинкована ламарина- същата е стара, с наличие на ръжда. Видно от
наличната ПСД преди затварянето на покривите с покривните панели е изпълнен
топлоизолационен слой от Юсм керамзитобетон /насипен керамзит/. Стоманобетоновите
елементи над етажното ниво са с дебелина 24см, а покривните елементи са с дебелина
8-Юсм.Свободното подпокривно пространство е с височина от около 80см /видно от
разрезите към ПСД/ - недостъпно. Върху покрива е положена циментова замазка и
хидроизолация с дебелина от около 1,5см. Няма данни какво е наслояването към момента
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на рулонната хидроизолация. От вътрешната страна на таванската плоча, от към
обитаемите помещения е изпълнена гипсова мазилка около 1,5 см и финиш от латексова
боя.
Посочените типове покриви са идентични като слоеве и дебелини, но с различни
площи и намиращи се на различни нива едно спрямо друго.
Тип №4 - “топъл”, плосък покрив над машинните. Височината на помещенията
/въздушното пространство/ е около 2,00 - 2,20м, а покривът е от стб. елементи с дебелина
8/10см, върху тях циментова замазка за наклон и финиш от рулонна хидроизолация. Няма
информация под хидроизолацията дали не е изпълнявана някаква топлоизолация
/например от стиропор/, но дори и да има такава, то същата към настоящия момент би била
с изчерпан експлоатационен ресурс. От вътрешната страна на таванската плоча, от към
обитаемите помещения е изпълнена гипсова мазилка /1,5см/. Достъпът до машинното
помещение е през метален капак в тавана на офисни помещения.
Тип № 5 - покрив /таван/ над сутеренно помещение, част от входната площадка към главен
вход/изход. Върху стб. подова плоча с деб.24см от вън е изпълнена циментова замазка с
дебелина от около Зсм и финиш от мозаечен слой /1,5см/. От вътре, по тавана на
помещението- варова мазилка с дебелина около 2см.

Необходими ремонтни работи за изпълнение на топлинно и хидроизолиране на
покрива:
Да се изпълни топлоизолация по горната повърхност на покривите от каменна минерална
вата с дебелина на пласта 12см и коефициент на топлопроводност = 0,036w/mK /или
по-добър/. Финишното покритие е от PVC мембрана, като се предвижда % за застъпване и
задигане на мембраната по покривните бордове, както и скрепители. Да се демонтират
старите поли от поц.ламарина по бордовете, като се изпълни нова пола- шапка /или
бордовете се завършат по друг удачен начин/. Да се предвиди бъдещото санирани на
външните стени с EPS 10 см.
Не се предвижда демонтаж на съществуващите покривни слоеве- в случай, че се
вземе решение те да се демонтират.
•тип № 5 - не се предвижда по него да се изпълняват топлоизолационни дейности.
Да се проектира и изпълни мълниезащита с изпреварващо действие.
Обекта попада в хипотезата на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ и не се предвижда издаване на
разрешение за строеж.
1. п [оедвидени за изпълнение СРР по вид и количество работи:
№

Вид СМР

1

Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове

2

Полагане на пароизолация по покрив

3

Полагане на топлоизолация от минерална
вата-12см.и коефициент на топлопроводност =
0,036w/mK
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Ед. мярка

К-во

м

360,00

m

2

1050,00

m

2

1194,00

Полагане на хидроизолационна PVC мембрана ,
включително % за застъпки, скрепители

m

Доставка и монтаж на воронки

бр

1194,00
10,00

6

Доставка и монтаж на обшивка по бордове от
поцинкована ламарина с ширина 42 см. Вкл.
монтажни елементи.

м

360,00

7
8

Изхвърляне, натоварване и извозване на строителни
отпадъци
Демонтаж на стара мълниезащита

4
5

5,00
1,00

m3

бр

Монтаж на нова мълниезащита с изпреварващо
9 действие вкл. проект за мълниезащитата
10 Вароциментова мазилка по бордове

2.

2

1,00
105,00

бр
m

2

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
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 на представителите на Възложителя.
При извършването на СМР да се прилагат изискванията на Закона за устройство на
територията и инструкциите за безопасност и охрана на труда и поддържане на
експлоатационния ред.
Обекта да се изпълнява в коректна Технологична последователност;
Документация
За започване на работа Изпълнителят трябва да представи списъци на персонала,
включващи отговорни технически ръководители, изпълнители на работа.
Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.
По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в
първоначалниите КС. Измененията се извършват само след одобрение от Възложителя
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на базата на заменителни таблици или с Констативен протокол за одобрение на
непредвидени работи и изменение на договора на основание чл.116 от ЗОП.
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, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички
допълнителни изисквания и указания на Възложителя, 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 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;
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 документация, протоколи, допълнителни изчисления. 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, 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 изпълнява всички указания 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 инвеститорския
контрол на Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности
в зоните на изпълнение на проектните СМР.
4.Основен предмет на поръчката:
Код по CPV от Приложение № 1 на ЗОП
45261900- Работи по ремонт и поддържане на покриви
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5.Количества за изпълнение: Количествата са подробно описани в приложените
количествени сметки за обекта.
6. Изисквания за качество:
6.1 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 № 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
6.2 Изисквания към материали
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;
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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 количествените сметки и техническата спецификация. Участникът,
определен за изпълнител следва да представя декларации за съответствие и декларации за
произход на материалите.
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.
Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията
на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно
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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.
6.3 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 е 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.
6.4.1. Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са
годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:
•
„строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и
пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни
показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по
отношение на основните изисквания към строежите;
•
„комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва
да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
•
„съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
1)
декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато
за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска
техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на
строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;
2)
декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат
от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена
декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;
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3)
декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно
производство, за влагане в един единствен строеж.
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания
по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.
На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само
такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени
със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.
Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на
енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се
от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси.
6.4.2. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на
строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.
Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и
др.) предварително се съгласува с Възложителя и с инвеститорския контрол.
За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на
съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат топлоизолационни
продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за
енергийна ефективност в сградите.
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.
7. Оборудване
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за
ползване по време на строително-монтажните работи.
8. Контрол върху строителните работи
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.
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Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до
съхраняваните от него данни.
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.
9. Контрол на качеството:
Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с
нормативните документи и процедури за качество.
10. 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;
■ Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Р. България;
■ НАРЕДБА № 13-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИЕУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР
■ Закон за енегетиката
■ Наредба №5 от 2005 г. към ЗЕ.
■ Наредба № Р Д -16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните
характеристики на сградите
■ Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната
дейност.
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11. Предварителна техническа информация
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 с 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.
За обекта са налице актуален доклад от енергийно обследване и Сертификат за
енергийните характеристики на сградата (валиден до 17.12.2017 г.), които ще бъдат
предоставени на избрания изпълнител, като предписанията следва да се спазват при
изпълнение на дейностите.
Съгласно изискванията на Столична Община изпълнението на СМР ще се извърши
по одобрени проектни решения и детайли
НАРЕДБА
№
1з-1971
ОТ
СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА

осигуряващи изиксванията на чл. 14 от □
29
ОКТОМВРИ
2009
Г.
И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ

ЗА
НА

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (изм. и доп. ДВ, бр.1 от 03.01.2017 г.)
12. 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 сс 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.
13. 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.
12. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Място за изпълнение на обществената поръчка е гр. София, район “МЛАДОСТ", ОДЗ
71 "Щастие", УПИ I, кв.6, ж.к. „Младост“- 1,между бл.22,бл.23 бл.26
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 60 /шестдесет/ календарни
дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол образец предаване на
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строителната площадка и е до приемане на обекта с двустранно пописан протокол за
окончателно приемане на извършените СМР по изпълнение на обекта.

Забележка: Съгласнсо изискванията на Столична Община са предвидени регулярни
оперативни между учасстиииите в пооиеса на изпълнение с оглед на, което се
поставя изиксване при уведомление от Възложителя да бъде осигуряван
представител на Изпълнителя на тези срещи.

X. ОБРАЗЦИ.
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