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Настоящата процедура се провежда на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП във 
връзка с чл. 178 от ЗОП - „Публично състезание”.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до цялата 
документация за обществена поръчка в рубрика “Профил на купувача” на Възложителя -  
СО р-н „Младост“ на интернет адрес: http://so-mladost.com/buyer/

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Предмет на поръчката: Предмета на обществената поръчка е „ИЗГОТВЯНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ ПО ТРИ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проект за подмяна на отоплителна инсталация за 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне, 
район Младост СО”,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проект за внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ „Симеон Радев“, Младост 1 
А, район Младост СО“ и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ’’Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проект за внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, 
район Младост СО“

Предмета на изпълнение на обществената поръчка е във връзка е предвидени за 
изпълнение мерки за енергийна ефективност в обекти от образователната 
инфраструктура на територията на Столична Община район „Младост“. За обектите 
има изготвени доклади за извършени технически и енергийни обследвания, както и 
технически паспорти и сертификати за енергийна ефективност на сградите 
(конкретно посочени в техническата спецификация като приложения, относимите за 
обекта документи). В инвестиционните проекти, следва да се вземат предвид 
предписанията извършените обследвания за съответните сгради дадени в 
горепосочените документи, които са предоставени в профил на купувача, като 
приложение към настоящата документация.

Прогнозна стойност на поръчката:

Обща прогнозна стойност 70 250.00 (седемдесет хиляди и двеста и петдесет лева) 
лева без ДДС и 84 300.00 (осемдесет и четири хиляди и триста лева) с ДДС, разпределени, 
както следва:

Обособена позиция № 1 - 9 000.00 ( девет хиляди) лв. без ДДС или 10 800.00 
(десет хиляди и осемстотин) лв. с ДДС.

Обособена позиция № 2 - 37 500.00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лв. без 
ДДС или 45 000.00 (четиридесет и пет хиляди) лв. с ДДС.
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Обособена позиция № 2 - 37 500.00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лв. 
без ДДС или 45 000.00 (четиридесет и пет хиляди) лв. с ДДС.

Обособена позиция № 3 - 23 750.00 (двадесет и три хиляди и седемстотин и
петдесет) лв. без ДДС или 28 500.00 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лв. с ДДС.

Възложителят определя ограничен финансов ресурс. Участник, предложил цена 
за изпълнение на поръчката, по-висока от предварително определения финансов ресурс за 
конкретна обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
съответната обособена позиция.

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Столична Община за 2017 
година, по параграф 5200, Функция 3 „Образование“, Дейност 311 „Проучвателни и 
проектни работи“.

1. Условия и начин на плащане:
За Обособена позиция №1, №2 и №3:

Авансово плащане 20% от стойността на договора чрез банков превод в рамките на 
15 (петнадесет) календарни дни след подписване на договор и представяне на 
гаранция в размер на 100% от авансовото плащане и оригинална фактура. 
Окончателно плащане 80% от стойността на договора чрез банков превод в рамките 
на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, което се удостоверява 
с двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на 
цялостно изпълнение на инвестиционния проект предмет на конкретния договор без 
забележки и представена оригинална фактура от изпълнителя.

Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване на последно 
представения от горепосочените документи в деловодството на СО р-н „Младост“

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

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА

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

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за подмяна на 
отоплителна инсталация за 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне, район Младост 
СО”

Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на 
отоплителна инсталация за 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне, район Младост



CO

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сгарадата на 82 ОУ „Васил Априлов“ е построена през 1969 г. ЗП е 1373 m2, РЗП е 3974 
m2. Сградата е съставена от 3 обема. Учебен корпус на три етажа и сутерен. Физкултурен 
салон с топла връзка към учебния корпус. Столова с кухня на един етаж и сутерен.

За учебният корпус и физкултурният салон са изпълнени мерки за ЕЕ след извършени 
обследвания и инвестиционни проекти. Фасадната дограма е подменяна в периода 2009 г 

2014 г с нова PVC и А1. със стъклопакет. Обобщен коефицент на топлопреминаване 
Uw=l,4 W/m2K.

Стените са санирани през 2017 г. По цокъл - система XPS с 6=80 мм. По стени - система 
EPS с 6=100 мм.

Покривът е плосък топъл с хидроизолация положена през 2013 г.

Подът на учебния корпус е над неотопляем сутеренен етаж.

Котелната инсталация се състои от два котела “VIADRUS G300” 287 kW, 0,4 MPa, 
t=950C , окомплектовани с нафтови горелки “LAMBORGINI KGIN 18/30”. Котлите 
работят в паралел. Измерване на консумация липсва. Има две работни циркулационни 
помпи.

Отоплителната инсталация на сградата е водно помпена двутръбна с долно
разпределение. Отоплителните тела са основно чугунени глидерни. Разделена е на пет 
клона.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
1. По част архитектурна:
Да се извърши архитектурно заснемане на цялата сграда на 82 ОУ „Васил Априлов“ . 

Да се включат в заснемането и местата на съществуващите радиатори техническите им 
параметри и местата на вертикалните щрангове.

2. Част Конструктивна
Да се изготви конструктивно становище. При необходимост от намеса в 
конструкцията, да се изготви задание за изработка на съответните проекти и детайли 
за укрепване на сградата.

3. Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация)
При проектирането да се спазят следните изисквания:

- Да се направи техническа експертиза на съществуващите котли и горелки.
Да се извърши ново оразмеряване на топлинното потребление, 

предвид въвежданите енергоспестяващи мерки. С оглед осигуряване на 
безопасността на учениците, да се проектира тръбната разводка със стоманени



тръби. В резултат на изчислените параметри да се оразмери новата отоплителна 
система със съответното зониране.

Точките на отопление с радиатори се запазват, но с актуалните им 
мощности. Възложителят препоръчва, при вариант на смяна на чугунените 
радиатори, да се проектират панелни радиатори.

- В административните стаи да се предвидят термостатични глави с опция за 
пломбиране.
По отношение на вентилацията проекта следва да включва:

- Нова вентилационна система (смукателна и нагнетателна) с вентилатори с ниско 
енергийно потребление в котелното помещение. - Параметрите на системите трябва да 
отговарят на санитарните норми.

Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с Доклада 
от енергийното обследване (одит)!

4. Електроинсталации:
Подмяна на електрическо подтабло за котелното с предвиден допълнителен РЕ 
проводник за осигуряване на TN-S схема на захранване.

5. Част Сметна документация
5.1. Количествена сметка

Проекта следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части.

III. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:
Да се изработят по всички части Работен проект съгласно Наредба №4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектът да се изготви в минимален обхват по следните части, както следва:

1) Част Архитектурна

2) Част Конструктивна

3) Част Отопление, вентилация и климатизация

4) Част Електрическа

5) Част Енергийна ефективност

6) Част Пожарна и аварийна безопасност

7) Част План за безопасност и здраве

8) Част Управление на отпадъците

9) Част Проектно-сметна документация

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ



Подробно архитектурно заснемане на сградата за изработване на работен проект по 
частите.

1. Инвестиционните проекти да се изготвят във фаза работен проект.

ФОРМА:

Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, на хартиен 
и магнитен носител и да включват:

1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в
мащаб:

1.1. Ситуационно решение - в М 1:500;

1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100;

1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

1 -4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;

2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 
прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

Проектът да бъде изработен съобразно изискванията на Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ бр.51/2001г., като включва всички 
необходими чертежи, изчисления, таблици, обяснителни записи и сметна документация. 
Проектите да бъдат разработени по всички части от проектанти с Пълна проектантска 
правоспособност, притежаващи полица за валидна застраховка „Професионална 
отговорност”.

Проектното решение, следва да се съгласува с Възложителя.

Всички части на проекта да бъдат изготвени, при спазване на действащата нормативна уредба 
на Република България и в частност ЗЕЕ, ЗУТ, стандарти

2. Място и срок за изпълнение на Обособена позиция №1:
2.1 Място за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция № 1 - 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне, район Младост
С О ” .

2.2. Срок за изпълнение на поръчката:
Обособена позиция № 1 -  до 30 (тридесет) календарни дни.

ИЗХОДНИ ДАННИ:
Обособена позиция № 1



Приложения: доклад от енергийно обследване на 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. 
Горубляне, район Младост СО”, резюме към доклад и сертификат за енергийна 
ефективност на 82 ОУ „Васил Априлов“, кв. Горубляне, район Младост СО”.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Изготвяне на инвестиционен проект във 
фаза работен проект за внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ 
„Симеон Радев“, Младост 1 А, район Младост СО“

Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на 
мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ „Симеон Радев“, Младост 1 А, район 
Младост СО

ЕСЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Сградата на училището е построена през 1987 - 1988 година.
145 СОУ „Симеон Радев” се състои от седем блока (блок А, Б, В, Г, Д, Ас и 

Бс). Учебният корпус обхваща блокове А, Б, В и Г. Разположени са в очертание на 
квадрат, като в затвореното пространство между тях се намира актовата зала — блок Д, 
съгласно приложената схема. Блокове Ас и Бс са предназначени за спорт.

Блок А е пететажен със сутерен, като петият етаж е частичен. Блокове Б, В и Г са 
четириетажни със сутерен. В тях са разположени класни стаи, кабинети, хранилища, 
обслужващи помещения и санитарни възли. В блок Г освен класните стаи, са 
разположени директорски кабинет, учителска стая и канцеларии. В сутерена на блок Б се 
помещават ученически стол, умивални, кухня и складови помещения. В сутерена на блок 
В се намират помещения за подготовка към кухнята и складове. В сутерена на блок Г е 
разположена абонатната станция. В момента четвъртия етаж на всички учебни блокове не 
се използва, както и частичния пети етаж на блок А.

Актовата зала -  блок Д е едноетажна с частичен сутерен. В залата са 
разположени сцена и стъпаловидни редове за седалки за зрители. Зад сцената се намират 
обслужващи помещения към залата.

Учебните блокове са свързани с блоковете на физкултурните салони 
посредством едноетажна, покрита колонада.

Конструкцията на отделните блокове е независима и разположена на фуга една 
от друга. Посочената фуга е с ширина 3 см и съчетава дилатационна и противоземетръсна 
фуга.

За учебните корпуси са изпълнени част от мерки за ЕЕ след извършени 
обследвания и инвестиционни проекти. Фасадната дограма е подменяна в периода 2009 г 
— 2014 г с нова PVC и А1. със стъклопакет. Обобщен коефициент на топлопреминаване 
Uw=l,4 W/m2K.

РЗП= 8545,15 м2
Отоплението на сградата е от абонатна станция , разположена в сутерена на 

сградата. Сградата е водоснабдена и канализирана в уличните В и К мрежи.



В двата физкултурни салона, плувния басейн и баните към него има изградени 
вентилационни инсталации -  смукателни и нагнетателни , които са морално остарели и 
енергоемки. Топлообменника на нагнетателната инсталация за плувния басейн не работи.

В санитарните възли е осигурена естествена вентилация.
Ел. таблата са метални с автоматични предпазители, ел. инсталацията е двужична с 

много промени, има заземителна и мълниезащитна инсталации.

Сградата е в експлоатация от доста години, без да е извършван основен 
ремонт и се нуждае и от цялостна и последователна ревизия и ремонт на инсталации и 
финишни покрития в помещенията (според предназначението им), както и от саниране на 
ограждащите повърхности (фасади и покриви), както и да се подмени фасадната дограма 
на част от фасадите. Преди изпълнението на топлоизолационните системи по покриви и 
фасади е необходимо да се ревизират и санират монтажните връзки и стоманобетоновите 
елементи.

И. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Част Архитектурна:
Да се извърши архитектурно заснемане на цялата срада на 145 ОУ „Симеон

Радев“.
Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 

2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Към 
външните стълби липсват рампи, липсва и санитарен възел за инвалиди. Да се проектират 
рампи и санитарен възел за инвалиди.

В проекта да се предвиди преди изпълнението на финишните покрития по стени и 
тавани, пукнатините и дилатационните фуги да се обработят, съгласно препоръките от 
конструктивното обследване; компрометираната мазилка (напукана, подкожушена) по 
стени и тавани да се изчука, основата да се почисти/обезпраши, а след това повърхността 
да се шприцова с циментов разтвор или обработи с подходящи за целта строителни смеси 
(необходими за по доброто сцепление на материалите -  стара и нова основа). След тези 
операции да се положи подходящо покритие (мазилка/шпакловка и т.н.).

Да се проектира топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи, 
покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките 
за енергоспестяващи мерки. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими 
ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от 
Наредба № 3-1971/29.10. 2009г,- местоположението им се определя от проектанта и 
обозначава в проекта! Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта! 
Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните 
дебелослойни мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след 
шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за 
осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости. Разрушенията в 
тухлените зидарии да се отстранят. По ограждащите сутеренни стени да се изпълни 
предпазващ топлоизолационната система цокъл от плочки, мозаечна водоотблъскваща



мазилка или др. подходящ материал с достатъчна височина от ниво терен. В английските 
дворове мазилката също да бъде мозаечна, но самите дворове да бъдат преди това 
почистени от отпадъците и надеждно отводнени. Топлоизолационната система по 
покривите се съвместява е изграждане и на хидроизолационните системи, като преди 
това старите наслоявания през годините на експлоатация -пластове хидроизолация, 
замазки и пр. да се демонтират, отстранят до основа/ бетон.

Да се проектира основно отводняването на покривите и топло- и 
хидроизолационните системи. Финишните покрития е необходимо да са в съответствие 
със изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба №1з-1971/29.10. 2009г. По 
бордовете на покрива съществуващата пола от поцинкована ламарина да се подмени.

Да се проектира подмяна на старата фасадна дограма (всички останали дървени 
слепени прозорци, метални витрини и врати) с нова подходяща и в съответствие с 
изискванията на ЗЕЕ и ЕСМ.

Важно е входните врати да бъдат съобразени с усиления трафик- материал и 
растер да бъдат в съответствие с предназначението им, т.е входните врати да не са PVC, а 
от Ал. профил, с растер на стъклата позволяващ по-лесна подмяна при компрометиране. 
Витрините във физкултурните салони да бъдат защитени от вън посредством ажурни 
решетки, с растер непозволяващ посегателства, а от вътрешната страна да се монтират 
защитни мобилни мрежи, защитаващи остъкленията, като същевременно не пречат на 
отваряемостта на крилата. С изготвянето на проектите да се прецизира необходимостта от 
всички отвори -прозорци на бл.”Б”/сутеренно ниво/-ако не са необходими да се зазидат и 
измажат с мазилка.

Част Конструктивна.
Блокове А, Б, В, Е, Д, Ас и Бс. В проекта да се предвиди:

Ревизия и саниране на монтажни връзки между греди и колони и покривни ТТ- 
панели и греди.

Ремонт и саниране на стоманобетонови елементи (подови панели, греди и колони) 
при течове.

Ремонт на дилатационни фуги между блоковете и изпълнението им с подходящи 
материали, позволяващи преместване на конструкциите една спрямо друга и осигуряващи 
водоплътността им.

Ремонт на тухлени зидове по фасади.
Ремонт на покривни изолации и обшивки.

Ремонт на английски двор.
Ремонт и саниране на колони при местата на течове.
Ремонт на стъпала при колонадата.
Част ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация)
Изготвяне на проект за отоплителна инсталация: конвективно отопление за 

физкултурен салон и другите помещения, а за помещението на плувния басейн 
комбинирано топловъздушно отопление с конвективни отоплителни тела или с 
нискотемпературно подово отопление за зоните около басейна.

Да се проектира смяна на водоразпределител и водосъбирател, полагане на 
топлоизолация по тях и по компроментирани участъци на разпределителна мрежа.

Монтаж на циркулационни помпи на всеки отоплителен кръг.



Смяна на вертикални щрангове.
Да се включи в проекта демонтаж на панелни и компроментирани чугунени 

отоплителни тела и монтаж на нови, комплект е радиаторни вентили с термоглави и 
обезвъздушители.

Всички подробности и детайли при проектирането да бъдат съобразени с Доклада 
от енергийното обследване (одит)!

Част Електроинсталации:
Осветителната инсталация се нуждае от основен ремонт -  да се подменят 

проводници с нови, със сечение 3x1,5мм2, скрито навсякъде.
Инсталацията за контактите е изпълнена по старите норми -  с проводници със 

сечение 2x2,5мм2. Необходимо е да се подменят захранващите линии с трижилни 
проводници Зх4мм2, а за контактните излази с трижилни проводници 3x2,5мм2 - третият 
проводник е предназначен за защитно заземяване.

Да се подмени силовата ел. инсталация за технологичните съоръжения.
Там, където е необходимо ключовете и контактите да се подменят с нови.
Да се направи основен ремонт на електрическите табла, като витловите 

предпазители се заменят с автоматични, а където е необходимо да се монтират дефектно -  
токови защити.

Да се направи ремонт на пожароизвестителната система.
Необходимо е проектиране и изпълнение изцяло на нови ел. инсталации по схема

TN -  S, с отделен защитен проводник и възможност за монтиране на дефектнотокови 
защити.

Част Пожарна Безопасност
Да се проектира разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна 

вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № 3-1971/29 10 
2009г. " ' ‘

За складовите помещения да се предвидят противопожарни врати със EI90 min.
Част Сметна документация 
Количествена сметка
Проекта следва да съдържа подробни количествени и количествено -  стойностни 

сметки по всички части за определяне на бюджет за ремонта.

III. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:
Да се изработят по всички части Работен проект съгласно Наредба №4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.
Проектът да се изготви в минимален обхват по следните части, както следва:
Част Архитектурна 
Част Конструктивна
Част Отопление, вентилация и климатизация
Част Електрическа
Част Енергийна ефективност
Част Пожарна и аварийна безопасност
Част План за безопасност и здраве
Част Управление на отпадъците



Част Проектно-сметна документация 
4.Изисквания към проектите
Подробно архитектурно заснемане на сградата за изработване на работен проект по 

частите.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Инвестиционните проекти да се изготвят във фаза работен проект.
ФОРМА:
Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, на хартиен 

и магнитен носител и да включват:
1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в

мащаб:
1.1. Ситуационно решение - в М 1:500;
1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100;
1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;
1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;
2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 

прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

Проектът да бъде изработен съобразно изискванията на Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ бр.51/2001г., като включва всички 
необходими чертежи, изчисления, таблици, обяснителни записи и сметна документация. 
Проектите да бъдат разработени по всички части от проектанти с Пълна проектантска 
правоспособност, притежаващи полица за валидна застраховка „Професионална 
отговорност”.

Проектното решение, следва да се съгласува с Възложителя.

Всички части на проекта да бъдат изготвени, при спазване на действащата нормативна уредба 
на Република България и в частност ЗЕЕ, ЗУТ, стандарти

1. Място и срок за изпълнение на Обособена позиция №2:
2.1 Място за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция № 2 - 145 ОУ „Симеон Радев“, Младост 1 А, район Младост
СО“
2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция № 2 -  до 30 (тридесет) календарни дни.

ИЗХОДНИ ДАННИ:
Обособена позиция № 2

Приложения: доклад от конструктивно обследване на 145 ОУ „Симеон Радев“, 
доклад от конструктивно обследване на 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ”-блокове за 
спортна дейност, схема на 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ”



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3” Изготвяне 
на инвестиционен проект във фаза работен проект за внедряване на мерки за 
повишаване на ЕЕ за 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, район Младост СО“

Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки 
за повишаване на ЕЕ за 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, район Младост СО

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Проекта на училището е от 1969г., а годината на построяване е 1972 -1973 г.

Сградата на 39 СОУ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ”, ул. „СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ”, Ж.К. 
“МЛАДОСТ-2 ”, гр. СОФИЯ се състои от пет корпуса функционално и технологично 
свързани помежду си : А, Б, В, Г1 и Г2. Същите са отделени помежду си с деформационни 
фуги.

Състои се от пет тела на дилатационни фуги, функционално свързани помежду си: 
блокове “А” и “Б” (четириетажни учебни корпуси); блок „В” (едноетажен учебен корпус -  
кабинети, малък физкултурен салон); блок “Г 1” (двуетажно тяло, първият етаж на което 
първоначално е бил проход/колонада, в последствие са изпълнени външни ограждащи 
стени от газобетон и в момента представлява топла връзка към физкултурния салон, а на 
втория етаж е разположена администрацията на училището) и блок “Г 2” (едноетажно 
тяло -  физкултурен салон). Сградата е с частичен полувкопан сутерен (под блокове “А” и 
“Б”).

Централният вход на сградата е от североизток (в блок “Б”), а от блокове “В” и “Г” има 
евакуационни изходи към училищния двор. Конструкцията на отделните блокове е 
независима и разположена на фуга една от друга.

РЗП-6630,71 m2

За учебните корпуси са изпълнени част от мерки за ЕЕ след извършени обследвания и 
инвестиционни проекти. Фасадната дограма е подменяна в периода 2001 г -  2014 г с нова 
PVC и А1. със стъклопакет. Обобщен коефициент на топлопреминаване Uw=l,4 W/m2K.

Топлозахранването на сградата се осъществява посредством абонатна станция от нов тип. 
Същата е разположена в сутерена на сградата. Абонатната станция е от нов тип с 
пластинчати топлообменици, оборудвана с необходимите помпи и автоматика и 
функционира нормално към момента. В абонатното помещение помпите и 
тръбопроводите са нови от 2002г а колекторите от времето на построяване на сградата. 
Металната тръбна разводка в абонатната е топлоизолирана с изолация от микропореста 
гума. Сградата разполага с напълно изградена отоплителна инсталация от стоманени 
тръби. Цялостен ремонт и подмяна на тръбите е извършен през 2002г. Използваната схема 
на отоплителната инсталация е тип „Тихелман“, като разпраделителната мрежа е



монтирана по тавана на сутерена и посредством вертикални щрангове се захранват 
отоплителните тела по етажите. Почти цялата тръбна мрежа е без изолация, налична е 
изолация единственно в абонатната. Отоплителните тела в сградата подменени през 
2002г. и към момента са чугунени радиатори с термостатични вентили.

Осигуряването на потребностите от гореща вода на сградата се осъществява посредством 
пластинчатия топлообменик на наличната абонатна станция.

В сградата са два броя вентилации. Те са: общообменна вентилация кухня и вентилация 
физкултурен салон. Общообменна вентилация кухня обслужва топлата кухня която се 
намира в сутерена на сградата. Тя се състой от система от въздуховоди и островни 
кухненски смукатели чрез който се засмуква/подава въздух в помещението на топлата 
кухня. Вентилация физкултурен салон се състой от два броя осови вентилатори 
монтирани на прозорци на срещуположни стени на на физкултурния салон.

Захранването с вода е осъществено от съществуващ уличен водопровод Ф 150 /с/ по ул. 
“Васил Карагьозов” . СВО е от поцинковани тръби.

Отводняването на сградата на училището и прилежащите площи е гравитачно, чрез 
площадкова канализация в съществуващ канал по ул. “Васил Карагьозов” с диаметър Ф 
500 /б/.Сградното канализационно отклонение е с диаметър Ф 250/6/.

Сградната канализационна инсталация е изпълнена от бетонови, стоманени чугунени и 
PVC тръби — хоризонтални участъци и вертикални клонове и е предназначена да 
отвежда битово- отпадните води от санитарните възли , кухненският тракт, физкултурния 
салон и дъждовните води от пок При изграждането на 39 СОУ, са монтирани следните 
вътрешни електрически инсталации:

Осветителна

Силова (контакти)

Силова (захранване на технологични съоръжения)

Слаботокови инсталации

Електрически табла и захранващи линиирива .

Сградата е в експлоатация от доста години, без да е извършван основен ремонт и 
се нуждае и от цялостна и последователна ревизия и ремонт на инсталации и финишни 
покрития в помещенията (според предназначението им), както и от саниране на 
ограждащите повърхности (фасади и покриви), както и да се подмени фасадната дограма 
на част от фасадите. Преди изпълнението на топлоизолационните системи по покриви и 
фасади е необходимо да се ревизират и санират монтажните връзки и стоманобетоновите 
елементи.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ



6. Част Архитектурна:
6.1. Да се извърши архитектурно заснемане на цялата сграда на 39 СОУ „ПЕТЪР 

ДИНЕКОВ”.
6.2. Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 

2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. 
Липсва санитарен възел за инвалиди. Да се проектира санитарен възел за 
инвалиди.

6.3. В проекта да се предвиди преди изпълнението на финишните покрития по 
стени и тавани, пукнатините и дилатационните фуги да се обработят, съгласно 
препоръките от конструктивното обследване; компрометираната мазилка 
(напукана, подкожушена) по стени и тавани да се изчука, основата да се 
почисти/обезпраши, а след това повърхността да се шприцова с циментов 
разтвор или обработи с подходящи за целта строителни смеси (необходими за 
по доброто сцепление на материалите -  стара и нова основа). След тези 
операции да се положи подходящо покритие (мазилка/шпакловка и т.н.).

6.4. Да се проектира топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни 
елементи, покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на 
ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Да се предвиди разделянето на 
топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно 
изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № 3-1971/29.10. 2009г,- 
местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта! 
Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта! Преди монтажа 
на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните дебелослойни 
мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след 
шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали 
(за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости. 
Разрушенията в тухлените зидарии да се отстранят. По ограждащите сутеренни 
стени да се изпълни предпазващ топлоизолационната система цокъл от 
плочки, мозаечна водоотблъскваща мазилка или др. подходящ материал с 
достатъчна височина от ниво терен. В английските дворове мазилката също да 
бъде мозаечна, но самите дворове да бъдат преди това почистени от 
отпадъците и надеждно отводнени. Топлоизолационната система по покривите 
се съвместява с изграждане и на хидроизолационните системи, като преди това 
старите наслоявания през годините на експлоатация -пластове хидроизолация, 
замазки и пр. да се демонтират, отстранят до основа/ бетон.

6.5. Да се проектира основно отводняването на покривите и топло- и 
хидроизолационните системи. Финишните покрития е необходимо да са в 
съответствие със изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба №1з- 
1971/29.10. 2009г. По бордовете на покрива съществуващата пола от 
поцинкована ламарина да се подмени.



6.6. Да се проектира подмяна на старата фасадна дограма (всички останали 
дървени слепени прозорци, метални витрини и врати) с нова подходяща и в 
съответствие с изискванията на ЗЕЕ и ЕСМ.

Важно е входните врати да бъдат съобразени с усиления трафик- материал и
растер да бъдат в съответствие с предназначението им, т.е входните врати да не са
PYC, а от Ал. профил, с растер на стъклата позволяващ по-лесна подмяна при
компрометиране. Част Конструктивна.

Блокове А, Б, В, Е1 и Е2. В проекта да се предвиди:

6.7. Ревизия и саниране на монтажни връзки между греди и колони и покривни ТТ- 
панели и греди.

6.8. Ремонт и саниране на стоманобетонови елементи (подови панели, греди и 
колони) при течове.

6.9. Ремонт на дилатационни фуги между блоковете и изпълнението им с 
подходящи материали, позволяващи преместване на конструкциите една 
спрямо друга и осигуряващи водоплътността им.

6.10. Ремонт на тухлени зидове по фасади.
6.11. Ремонт на покривни изолации и обшивки.
6.12. Ремонт на английски двор.
6.13. Ремонт и саниране на колони при местата на течове.
6.14. Ремонт на стъпала при колонадата.

7. Част Електроинсталации:
7.1. Подмяна на осветителните лампи с нажежаема жичка (ЛНЖ).
7.2. Съществуващите осветителни тела са: луминисцентни лампи 2x36W /частично 

подменени/ и луминисцентни лампи lx36W /изцяло нови/ и луминисцентни 
лампи 2x18W също нови. В лошо състояние са плафониерите с л.н.ж. 1x60W, 
влагозащитените осветителни тела с л.н.ж. 60W и полилеите с л.н.ж. 5х60\С.Да 
се подмени силовата ел. инсталация за технологичните съоръжения.

8. Част Пожарна Безопасност
8.1. Да се проектира разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. 

каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба 
№3-1971/29.10. 2009г.

8.2.3а скалдовите помещения да се предвидят противопожарни врати със EI 90 
min.

9. Част Сметна документация
9.1. Количествена сметка

Проекта следва да съдържа подробни количествени и количествено -  стойностни
сметки по всички части за определяне на бюджет за ремонта.

III. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:
Да се изработят по всички части Работен проект съгласно Наредба №4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектът да се изготви в минимален обхват по следните части, както следва:



10) Част Архитектурна

11) Част Конструктивна

12) Част Електрическа

13) Част Енергийна ефективност

14) Част Пожарна и аварийна безопасност

15) Част План за безопасност и здраве

16) Част Управление на отпадъците

17) Част Проектно-сметна документация

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Подробно архитектурно заснемане на сградата за изработване на работен проект по 
частите.

Инвестиционните проекти да се изготвят във фаза работен проект.

ФОРМА:

Всички части на работния проект да се представят в 5 /Пет/ екземпляра, на хартиен 
и магнитен носител и да включват:

1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в
мащаб:

1.1. Ситуационно решение - в М 1:500;

1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100;

1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;

2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 
прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

Проектът да бъде изработен съобразно изискванията на Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ДВ бр.51/2001г., като включва всички 
необходими чертежи, изчисления, таблици, обяснителни записи и сметна документация. 
Проектите да бъдат разработени по всички части от проектанти с Пълна проектантска 
правоспособност, притежаващи полица за валидна застраховка „Професионална 
отговорност”.



Проектното решение, следва да се съгласува с Възложителя.

Всички части на проекта да бъдат изготвени, при спазване на действащата нормативна уредба 
на Република България и в частност ЗЕЕ, ЗУТ, стандарти

2.Място и срок за изпълнение на Обособена позиция №3:
2.1 Място за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция №3 - 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, район Младост СО
2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция № 3 — до 30 (тридесет) календарни дни.

ИЗХОДНИ ДАННИ:
Обособена позиция № 3

Приложения: доклад от конструктивно обследване на 39 СУ „Петър Динеков“, 
Младост 2, район Младост СО, Технически паспорт на сградата, Доклад от 
енергийно обследване на 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, район Младост СО и 
сертификат за енергийна ефективност на 39 СУ „Петър Динеков“, Младост 2, район 
Младост СО.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

В процедурата могат да участват всички заинтересовани български или 
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 
друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено и които отговарят на условията, 
посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за енергийната ефективност, 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), както и на изискванията на 
Възложителя, посочени в настоящото публично състезание.
Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по 

пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят 
нотариално заверено пълномощно за това.

Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП в случай, че участник е обединение, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително 
обявените условия от Възложителя.



Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата 
обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Свързани лица по смисъла на § 2, т, 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в една и съща поръчка. Участниците, а когато е приложимо и 
подизпълнителите, следва да декларират, че за тях не са налице обстоятелствата по 
смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
да се съдържат условия, в които:
- се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка;
- се уговаря солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 
приложимото законодателство;
- е видно правното основание за създаване на обединението;
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване 
на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между 
участниците в обединението.

Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато 
участникът, определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 
договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 
Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 
БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 
която обединението е установено.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в изискуемите 
декларации, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на посочените основания за отстраняване, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, 
ако има такива.

При подаване на офертата на основание чл. 67 от ЗОП участникът декларира 
липсата на основанията за отстраняване и съответствията с критериите на подбор чрез 
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1. На основание чл. 54 ЗОП. възложителят отстранява от участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:



1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 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;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, 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 (освен ако 
размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече 
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година или се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси), 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 
128, чл. 245 ичл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с 
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват

участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва 
да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 2.

2. На основание чл, 55. ал. 1. т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице 
следното обстоятелство:

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 
по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.



Възложителят допуска възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП, като може да не 
отстрани от процедурата участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т.1 
от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да 
изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 
стопанската дейност в държавата, в която е установен.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва 
да попълнят ЕЕДОП - Приложение № 2.

Участниците в процедурата са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 
тридневен срок от настъпване на обстоятелствата по т.1 ит. 2,

3. Други основания за отстраняване от участие:
Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1 от 

ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:
3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в 
документацията;

3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката;

3.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право;

3.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

3.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
3.6. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните

специфични национални основания, като:
3.6.1. участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

3.6.2. осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл.219-252 и чл. 
254а- 260 от Наказателния кодекс, както и за престъпления, аналогични иа описаните, 
когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна;

3.6.3. наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните 
разпореди на ЗОП между участниците в конкретната процедура.

За наличието или липсата на тези обстоятелства, участникът задължително ги 
декларира в ЕЕДОП.

За удостоверяване на обстоятелствата по т 3.6. участникът следва да попълни 
част IIL, буква „Е“ от ЕЕДОП.

При подписване на договор с избрания изпълнител се представят Декларация по 
образец - Приложение №7 и №8.



Възложителят отстранява от процедурата участник, който по какъвто и да е 
начин е включил в офертата си извън плик “Предлагани ценови параметри” елементи, 
свързани с предлаганата цена и/или части от нея.

4. Мерки за надеждност
Участник, за когото са налице основания за отстраняване, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

4.1. че е погасил задълженията си по т. 1.3, включително начислените лихви 
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

4.2. че е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

4.2. че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 
нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в 
чл. 57, ал. 3 ЗОП.

Съгласно чл. 45. (1) от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията 
по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и 
преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за 
доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

5. Критерии за подбор

5.1. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност:За Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3:

Всеки участник да разполага с екип от проектанти с валидно Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност по съответните специалности.

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, 
буква А “Годност” съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или 
представя копие от Удостоверението за пълна проектантска правоспособност, или 
еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ 
еквивалентното право (за чуждестранните участници).

5.2 Изисквания за икономическо и финансово състояние

Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за Професионална 
отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейност проектиране (или еквивалентна 
застраховка или гаранция за чуждестранното лице - участник, в съответствие с чл. 171а, 
ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за



подбор, буква Б “Икономическо и финансово състояние” съответния публичен регистър, 
който съдържа тази информация, както и номер на застрахователната полица, валидност и 
обхват.

При поискване или при сключване на договор с избрания изпълнител представя 
копие от валидна застрахователна полица за Професионална отговорност по чл.171, ал.1 
от ЗУТ.

5.3 Изисквания за технически и професионални способности 

5.3.1 Минимални изисквания:
1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 

на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, като под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира:

За Обособена позиция №1 - изготвяне на инвестиционен проект фаза технически 
или работен за отоплителна инсталация на сграда за обществено обслужване или 
еквивалентна по обем.

За Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3 - Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на 
обекта на обособената позиция, включващ най-малко следните части: 1)Част
Архитектурна; 2)Част Конструктивна; 3)Част Електрическа;4)Част Енергийна 
ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за безопасност и 
здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация.

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в 
Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ част IV, буква В, т.1б. 
информацията за изпълнените услуги идентични или сходни с предмета на поръчката, за 
съответната обособена позиция, за която участва с посочване на стойностите, датите и 
получателите за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

При поискване или при сключване на договор с избрания изпълнител се 
представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 
посочване на стойности, Възложител, придружен с доказателства за изпълнените услуги.

5.3.2 За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да 
разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, в 
съответствие предмета на обществената поръчка с, както следва:

За обособена позиция №1 и №2

Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически 
персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна 
проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. 
Минимални изисквания към ключовия персонал:

1.Проектант част „Архитектура”;



завършено виеше образование - придобита образователно-квалификационна 
степен „Магистър” по специалност „Архитектура" или еквивалент;

пълна проектантска правоспособност от КАБ, респ. призната професионална 
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

1. Проектант част „Конструктивна”;
завършено виеше образование - придобита образователно-квалификационна 

степен „Магистър” по специалност „ПГС”, „ССС” или еквивалент;
пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ.

призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на
професионални квалификации /ЗППК/;

2. Проектант част „Електро”
завършено виеше образование - придобита образователна степен

"магистър", квалификация “Електротехника” или еквивалент;
пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/;

3. Проектант част „Отопление, вентилация и климатизация”
завършено виеше образование - придобита образователна степен

"магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент:
пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/;

4. Проектант част „Енергийна ефективност”
завършено виеше образование - придобита образователна степен

"магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент;
пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/;

5. Проектант част „Пожарна безопасност”
следва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, 

респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/, придружено от Удостоверение за завършен курс 
по пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за
Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или 
следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по
интердисциплинарна част пожарна безопасност;

6. Проектант част „План за управление на строителните отпадъци”
следва да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали;

пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

7. Проектант част „План за безопасност и здраве”
пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
За целите на настоящата поръчка под „еквивалентна специалност” следва да се 

разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, 
където съответната специалност е наименована по друг начин и да обхваща същата 
област на знанието.

За обособена позиция №3:



Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически 
персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна 
проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. 
Минимални изисквания към ключовия персонал:

1.Проектант част „Архитектура”;
завършено виеше образование - придобита образователно-квалификационна 

степен „Магистър” по специалност „Архитектура" или еквивалент;
пълна проектантска правоспособност от КАБ, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
1. Проектант част „Конструктивна”;

завършено виеше образование - придобита образователно-квалификационна 
степен „Магистър” по специалност „ПГС”, „ССС” или еквивалент;

пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ.
призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 

професионални квалификации /ЗППК/;
2. Проектант част „Електро”

завършено виеше образование - придобита образователна степен
"магистър", квалификация “Електротехника” или еквивалент;

пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/;
3. Проектант част „Енергийна ефективност”

завършено виеше образование - придобита образователна степен
"магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент;

пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/;
4. Проектант част „Пожарна безопасност”

следва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, 
респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/, придружено от Удостоверение за завършен курс 
по пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за
Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или 
следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по
интердисциплинарна част пожарна безопасност;

5. Проектант част „План за управление на строителните отпадъци”
следва да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали;

пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

6. Проектант част „План за безопасност и здраве”
пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
За целите на настоящата поръчка под „еквивалентна специалност” следва да се 

разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, 
където съответната специалност е наименована по друг начин и да обхваща същата 
област на знанието.
Забележка: Един експерт може да изпълнява повече от една част от инвестиционния 
проект, само при наличие на необходимата правоспособност.



За доказване на обстоятелствата участникът предоставя (декларира) в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част IV, буква В,6) информацията 
за техническия и ръководен персонал и брой проектанти, която съдържа имена, длъжност, 
образование, професионална квалификация и професионален опит с посочване на 
конкретните номер и валидност на документи за правоспособност.

6. Използване капаттитета на трети лица и на подизпълнители

6.1. На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на 
капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите 
способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал. 4 ЗОП третите лица 
трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет, като и за тях трябва да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата. В случай че участникът ще използва 
капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
представи документи за поетите от третите лица задължения;

6.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП участникът може да използва 
подизпълнители, като следва да удостовери това в офертата си. Независимо от 
възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора 
за обществена поръчка е на изпълнителя. В случай, че участниците предвиждат 
използването на подизпълнители, същите следва да посочват в офертата 
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

6.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

6.2.2. Разплащанията по т.6.2.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено 
от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

6.2.3. Към искането по т.6.2.2 изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

6.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.2.1, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

6.2.5. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

6.2.6. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията,

6.2.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
обществената поръчка;

2) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.



6.2.8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6,2.7.

V. ОФЕРТА И ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право 

да представи само една оферта за всяка обособена позиция. Офертата се подава на 
български език. В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат 
заверени с „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от участника. Когато към 
офертата е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български 
език.

Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани, подписани 
и подпечатани от участника като номерацията започва от първия документ и завършва с 
плик „Предлагани ценови параметри“. Всички представени в офертата документи трябва 
да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“ - Приложение №9. 
Описът на документите трябва да бъде подписан и подпечатан от участника.

За всяка обособена позиция се прилагат условията: Лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да 
подава самостоятелно оферта; В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно 
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение; Свързани лица 
не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Всеки участник в процедурата заявява своето участие чрез подаване на оферта.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.
При подготовка на офертите участниците могат да се запознаят с обекта, което 

ще се удостоверява с декларация за посещение на място и протокол.

Офертата се изготвя на български език и включва техническо и ценово 
предложение.

Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е не по-малък от 3 
месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

L Подаване на оферти
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, 

или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 
възложителя.

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес;

3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават 
документите.



ОФЕРТА

за участие в процедура е предмет: ................

име на участника

пълен адрес за кореспонденция

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 
по Обособена/и позиция/и №

/изписва се № и наименование на обособената позиция/

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция се допуска 
представяне на едно заявление за участие в офертата, като в опаковката на офертата за 
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 
1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с 
посочване на позицията, за която се отнасят.

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., най- късно до 
часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес: гр. 
София, бул. „Св.Преображение” № 1

Ако участникът подава офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 
срока определен от него.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.
Оферти, които са постъпили при Възложителя след крайния срок за подаването 

им или са незапечатени или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на 
подателя незабавно.

2, Опаковката на офертата съдържа следните документи:
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи (Приложение №3), както и отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“, който съдържа Ценовото 
предложение на участника по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП /Приложение № 4.



2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 
участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки 
подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
договора (Приложение № 1);

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата В последната хипотеза- 
при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 
подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект.

Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Указания за попълване на ЕЕДОП
С Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя 

съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация.

• Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще 
използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен 
ЕЕДОП.
• Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата 
от образеца на ЕЕДОП.
• Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни 
скоби -
[.......]

2.2. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, когато е приложимо, както и следната информация във връзка с 
конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в 
обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и 
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо;

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



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

2.4. Техническо предложение (Приложение № 2) , съдържащо:
2.4.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
2.4.3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя;
2.4.4. Срок за изпълнение на договора;
2.4.5. Място за изпълнение на поръчката.
2.4.6. Декларация за приемане на условията на проекта на договор.
2.4.7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП - Приложение № 9
2.4.8. Декларация за срока на валидност на офертата - /в месеии/, считано от 

датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите /Предложения срок 
на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от посочения в Обявлението:

Участникът представя отделно техническо предложение за всяка обособена 
позиция, за която участва.

2.5. Декларация за конфиденциалност, ако е приложимо (Приложение №6), в 
която участника да посочи предоставя ли информация с конфиденциален характер в 
офертите си, която възложителя да не разкрива, съгласно чл.102, ал.1 от ЗОП.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като 
същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

2.6. Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” (Приложение №4);

Ценовото предложение да съдържа обща предложена стойност за изготвяне на 
инвестиционния проект за съответната обособена позиция в лева без включен ДДС, 
съответно с включен ДДС.

Общата предложена стойност за изпълнение на поръчката по съответната 
обособена позиция да включва всички разходи за изпълнение обхвата на поръчката, 
включително всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение 
на предмета на обществената поръчка, включително дължимите разходи за 
командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки (ако има такива) както и 
разходи за труд, консумативи, както и други необходими разходи по изпълнението на 
услугата, с точност до втория знак след десетичната запетая и остава непроменена за 
целия срок на договора.

Възложителят определя ограничен финансов ресурс в размер до прогнозната 
стойност на поръчката за съответната обособена позиция.

Подаването на офертата удостоверява безусловното приемане на всички 
изисквания и задължения, поставени от Възложителя.

Участникът представя отделно ценово предложение за всяка обособена позиция, 
за която участва.



Общата стойност на ценовото предложение представлява точна сума от 
предложената цена за извършване на предвидените дейности за всяка отделна 
сграда/обект.

Аритметични грешки в предложенията на участниците се коригират както
следва:

- При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом, 
се взима под внимание сумата, изписана словом.

- отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложената цена носи единствено участникът в процедурата.

Ако участникът не е регистрирано по ЗДДС лице, той отбелязва това 
обстоятелство в забележка към офертата.

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на 
образуването им, посочени в документацията за участие.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената.

2.7. Опис на представените документи (Приложение №3);

Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички 
обособени позиции.

В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 
участниците представят Техническа оферта и Ценова оферта за всяка обособена позиция 
за която участват отделно.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията 
в деня и часа, посочени в обявлението.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие 
или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача 
най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване, след легитимация. Представител на участник се 
допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно 
/оригинал или копие, заверено “Вярно е оригинала” от участника/ (извън случаите на 
законно представителство по силата на документите за регистрация).

Офертите се разглеждат по реда на чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта за възлагане на 
поръчката и сключване на договор

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия



„Оптимално съотношение качество/цена въз основа на предложена цена и 
предложен срок за изпълнение”.

Методика за определяне на оценката на офертите

Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ Тежест: 
40%

Оценява се времето за изготвяне на инвестиционния проект в календарни дни. 
Предложеният срок не може да бъде по-дълъг от срока определен като максимален от 
Възложителя за всяка обособена позиция.

Срокът за изготвяне на инвестиционния проект се посочва в календарни дни. 
Участник посочил формулировки като: минути, часове, работни дни и др. ще бъде 
отстранен от участие.

Максимален брой точки - 40 точки
Оценка на показателя С се определя по формулата:
C=(Cmin/Ci) х40
Cmin- най-краткия предложен срок за изготвяне на инвестиционен проект Ci - 

предложения срок за изготвяне на инвестиционен проект

Показател за оценка: Цена - Ц 
Име: Цена Тежест: 60%
Оценява се предложената от участника цена за изготвяне на инвестиционния

проект
Максимален брой точки — 60 точки
Оценка на показателя Ц се определя по формулата:
Ц =( Ц min/Ц i) х60
Цтт- най- ниско предложената цена за изготвяне на инвестиционен проект Ui - 

предложената цена за изготвяне на инвестиционен проект
Комплексна оценка на офертата се изчислява по формулата:
КО = С+Ц
Максимален брой точки -  100

Крайното класиране и определянето на изпълнител на поръчката за всяка ОП ще 
се извърши съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП, по реда на чл. 58, ал.2 от ППЗОП.

Методиката се прилага за всяка обособена позиция от поръчката.

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, 
свързано с цената, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 
представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

След провеждане на процедурата ще се сключва договор за възлагане на 
обществената поръчка по всяка обособена позиция, с участник, който отговаря на



разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на 
възложителя.

Договорите могат да бъдат изменяни съгласно чл.116 от ЗОП при наличие на 
основания за изменението им и при съгласие от двете страни по съответния договор.

Проектът на договор по всички обособени позиции е Приложение №5.

Преди сключване на договор възложителят изисква от участниците, които са 
класирани и отговарят на изискванията му, да предоставят актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието е поставените критерии за подбор.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 
поръчка (по приложения проект на договор), при условие че преди неговото подписване 
определеният изпълнител:

1) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП ;
2) представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 
обявената поръчка;

4) представи доказателства по чл. 58 от ЗОП.
Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 

от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор се представят и 
за подизпълнителите и третите лица ако има такива, преди сключване на договор за 
обществена поръчка.

Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени 
или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 
до националните бази данни на държавите членки.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОГОВОР
1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на 

договора без включен ДДС, в една от следните форми: банкова гаранция в полза на 
Възложителя, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя или парична сума по следната банкова сметка на

CO Р-Н МЛАДОСТ
IBAN;...............................
BIC код:............... ;
БНБ - ...................... ,
със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) 

календарни 
дни.

2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, се представя 
оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема, непрехвърляема и при поискване, 
представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията



за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 
(тридесет) календарни дни.

Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на СО „р-н Младост“ Когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 
безусловна, неотменяема, непрехвърляема и при поискване, представена преди 
подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението 
му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни 
дни. На оси. чл.288 от ТЗ страните в случай на учредяване на банкова гаранция при 
поискване за същата ще бъдат приложими Еднообразните правила за гаранциите на 
поискване на Международната търговска камара от 1992 г., като при първо поискване 
банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и 
защита, възникващи във връзка с основното задължение. Всички банкови разходи, 
свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното 
възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Към документацията са приложени 
примерни образци на банковата гаранция — Приложения № 10.

Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Възложителя задържа и освобождава гаранцията за изпълнение на договора 
при условията на проекта на договор,

4. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка 
на Изпълнителя. Изпълнителя трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 
обслужване на гаранциите, така че размерът на гаранцията да не е по- малък от 
определеният в настоящата документация.
5. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на
отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, 
плюс 30 календарни дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя 
при неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 
отговорността по друг договор. Застрахователната премия следва да е платена 
еднократно, не се приема застраховка,застрахователната премия по която, съгласно 
направена между Изпълнителя и застрахователя договорка, се заплаща на вноски.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ
1. ЕЕДОП - Приложение № 1;
2. Техническо предложение — Приложения №2

3. Опис на представените документи - Приложение №3;
4. Ценово предложение - Приложение №4
5. Проект на договор - Приложения №5;
6. Декларация за конфиденциалност — Приложение №6;
1. Декларация за свързаност - Приложение №7;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици — Приложение №8;

9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП - Приложение №9



10. Банкова гаранция - Приложение №10.

XI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ.

1. Предоставяне на разяснения

Съгласно чл. 180, ал. 1 ЗОП, при писмено искане за разяснения по условията на 
обществената поръчка, направено до 5 дни, преди изтичането на срока за получаване на 
оферти, възложителят публикува в Профила на купувача писмени разяснения в срок до 
три дни от получаване на искането.

Разяснения по искания, постъпили след срока по чл. 180, ал. 1 ЗОП, няма да 
бъдат публикувани на Профила на купувача.

2. Комуникация между възложителя и участниците

Комуникация между възложителя и участниците свързани с настоящата 
обществена поръчка се осъществява в съответствие с чл. 43, ал.2 от ЗОП, както следва:

1. на адрес посочен от участника,
aL на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или
б/ чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка;
2. по факс.
Когато решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата 

не е получено от участника по някой от начините посочени по-горе, Възложителят ще 
публикува съобщение до него в Профила на купувача. Решението ще се смята за връчено 
от датата на публикуване на съобщението.

За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата за сключване на 
договор и подготовката на офертите от участниците, които не са посочени в настоящите 
указания, се прилага Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.

3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на 
поръчката, както следва:

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационния център на МОСВ работи за посетители всеки работен

ден от 14 до 17

http://www.nap.bg/


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

http://www3.moew.govemment.bg/
http://www.mlsp.govemment.bg

