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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

СО Район МЛАДОСТ 
N0 РМЛ17-ДИ05-278 
27.10.2017 / 27.10.2017

0  Проект на обявление 6 3  Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I ОП\ 1 B77Q717

I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)__________________
Официално наименование:
СО район Младост
Пощенски адрес:
ул. Св. Преображение №1

Национален регистрационен номер: 2
0006963270614

Град:
София
Лице за контакт:
Аделина Занкова

код NUTS:
BG411

Електронна поща:
office0so-mladost.com
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://so-mladost.com 
Адрес на профила на купувача (URL):
http://so-mladost.com/buyer/

Пощенски код:
1712

Държава:
BG

Телефон:
+359 8777141
Факс:
+359 28772038

1.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Г~| Поръчката се възлага от централен орган за покупки _______________
1.3) Комуникация

ЮДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 
достъп на: (URL) 
http ://so-mladost. com /buyer/

□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 6 5  Горепосоченото/ите място/места за контакт 

Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
□  електронно посредством: (URL)
£3горепосоченото/ите място/места за контакт 
□ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
□  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_____________
I.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

^Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба____

I | Публичноправна организация

I | Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д руг тип:______________

I.5) Основна дейност
Е^Общи обществени услуги

ПОтбрана_____________

I | Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

Г~1 Социална закрила____________________
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  Обществен ред и безопасност □  Отдих, култура и вероизповедание
□Околна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □Д руга дейност:
□Здравеопазване

РАЗДЕЛ II :  ПРЕДМЕТ
II. i) Обхват на обществената поръчка
II.i.i) Наименование:

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
Референтен номер: 2__________________________

II. 1.2) Основен CPVкод: 71315000
Допълнителен CPV код:1 2

II. 1.3) Вид на поръчка
П  Строителство_______ ПДоставки__________ ^Услуги_________________________
II.1.4) Кратко описание:
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"
П.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 70250 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки — прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)____________________

II. 1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

К 1Да ■
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
К1 всички обособени позиции 
I |максимален брой обособени позиции:
□сам о една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:___________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________
II.2.1) Наименование: 2
„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 №: 1
П.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71315000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.з) Място на изпълнение_______
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основно място на изпълнение:
за 82 ОУ „Васил Априлов", кв. Горубляне, район Младост СО",град София 
код NUTS:1 BG411_____________________________________________________________

И.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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
11.2.5) Критерии за възлагане
55 Критериите по-долу

55 Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
1 Срок за изготвяне на инвестиционния проект 40

Ц Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 5 5  Цена - Тежест: 21
60

□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената п о р ъ ч к а _______________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична . 
система за покупки
Продължителност в месеци:_______ или Продължителност в дни: 30
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не 55
Описание на подновяванията:

Н.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_______________________________________ Да □  Не 55

11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да П  Не 55
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
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□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог___________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ^
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_______________________________
11.2.1) Наименование: 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"
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71315000
Допълнителен CPV код:1 2

П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
145 ОУ „Симеон Радев", Младост 1 А, район Младост СО" град София 
код NUTS:1 BG411

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 „Срок за изготвяне на инвестиционния проект” 40

]  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Цена - Тежест: 21
60

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка_________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________________________________________
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II.2-7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:_______ или Продължителност в дни: 30
или
Начална дата:_______ дц/мм/гпт
Крайна дата: дд/мм/гггг__________________

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

Да □  Не [

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________ Да □  Не 153
II. 2. и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не[

II.2.12) Информация относно електронни каталози
^Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не|Х|

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_____________________________
11.2.1) Наименование: 2
"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"
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71320000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
39 СУ „Петър Динеков", Младост 2, район Младост СО град София
код NUTS:1 BG411___________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
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изисквания) '
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
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20

1 "Срок за изготвяне на инвестиционния проект" 40
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°[ 3  Цена - Тежест: 21

60П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка_________________

П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23750 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:_______ или Продължителност в дни: 30
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Q  Не ^
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти__________________________________________ Да □  Не ЕЗ
Н.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ^
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
^Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог__________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не
средства от Европейския съюз____________________________________________________
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Идентификация на проекта:

И.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III, l) Условия за участие__________

Ш.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
5.1.Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност:За Обособена позиция N-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).
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
□  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
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.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
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.
111.1.3) Технически и професионални възможности

I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
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, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)_______________
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ЧастКонструктивна; 3)Част Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5) 
Част Пожарна и аварийна безопасност;б)Част План за безопасност и 
здрзве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно—сметна 
документация.
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.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
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 :3а 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, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2) 
ЧастКонструктивна; 3)Част Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5) 
Част Пожарна и аварийна безопасност;б)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. 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: 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/;Проектант част „Конструктивна";завършено виеше 
образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" 
по специалност „ПГС", „ССС" или еквивалент;пълнапроектантска 
правоспособностотКИИП,респ.признатапрофесионална квалификация съгласно 
Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;Проектант 
част „Електро"завършеновиешеобразование-придобитаобразователна степен 
"магистър", квалификация "Електротехника" или еквивалент;пълна 
проектантскаправоспособностотКИИП,респ. признатапрофесионална 
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/; (само за За обособена позиция №1 и №2) Проектант 
част „Отопление, вентилация и климатизация"завършеновиешеобразование- 
придобитаобразователнастепен"магистър", специалност в областта на 
топлотехниката или еквивалент:пълнапроектантскаправоспособностотКИИП, 
респ. признатапрофесионална квалификация съгласно Закона за признаване 
на професионални квалификации /ЗППК/;Проектант част „Енергийна 
ефективност"завършеновиешеобразование-придобитаобразователнастепен 
"магистър", специалност в областта на топлотехниката или 
еквивалент;пълнапроектантскаправоспособностотКИИП, респ. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/;Проектант част „Пожарна
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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 ППП по интердисциплинарна част ПБ.продължава в VI.3 
Допълнителна информация..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места _____________________________

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2______________

Ш.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:__________
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Всички условия за изпълнение на настоящата поръчка са описани в 
Техническите спецификации,
документацията за обществената поръчка и проекта на договор /Приложение 
№5/, които са публикувани на интернет страницата на Възложителя, 
рубрика "Профил на купувача"
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

□Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката_____________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание_________________________
IV. 1.1) Вид процедура
□  Открита процедура 

□Ускорена процедура
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
I I Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации5 3  Публично състезание_____________________________________________________

rV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки
□Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

П  Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи________

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти____________________________________________________

ГУ.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с_________
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договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните

оферти, без да провежда преговори_______________________________________________

IV. 1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не 5<3 
(GPA)__________________________________________________________________

ГУ. 2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][] [][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20.11.2017 дд/мм/гггг Местно време: 18:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

лтт/мм/гггг_________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1
□Английски 5 3  Български
□  Гръцки 
□Датски
□  Естонски

I | Ирландски 
П  Испански 
П  Италиански 
□Латвийски 
| |Литовски

ПРумънски 
П  Словашки

I I Малтийски 
I | Немски
□  Нидерландски □Словенски
□  Полски □Унгарски
□  Португалски I |Фк

□  Френски 
□Хърватски 
□Чеш ки
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:_______ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)____
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.11.2017 дд/мм/гггг Местно време: 14:00

Място: гр. София, бул. „Св.Преображение” № 1,зала в административна сграда на СО р-н Младост 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
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 ... продължава в т. 12 на 
раз. VI.3

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Не 53
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване 
I I Ще се използва електронно фактуриране
ПЩ е се приема електронно заплащане_______________________________________________

VI.3) Допълнителна информация: 2
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник: за който са 
налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от 
ЗОП; както и за който са налице следните специфични национални 
основания:обстоятелствата по чл.З, 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; осъждания за престъпления по чл.194- 
208, чл. 213а-217, чл.219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс,___

УНП: 26Й8 Ieb-febd-4bcc-b796-822fbd83df4a 10



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

както и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са 
осъдени в друга държава членка или трета страна; наличие на свързаност 
по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпореди на ЗОП 
между участниците в конкретната процедура.Възложителят допуска 
възможността по чл.55, ал.4 от ЗОП.2.Възложителят изисква от участника 
определен за изпълнител да предостави документ за внесена гаранция за 
изпълнение, която обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията за 
изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора в лева без ДДС. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение са уредени в проекта на договор /Приложение № 5/, неразделна 
част от документацията за обществена поръчка;3.Възложителят предоставя 
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи по 
поръчката. Документацията за обществена поръчка е публикувана на 
интернет страницата на СО р-н Младост4.При промяна в датата, часа или 
мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез 
"Профил на купувача"(нов) в електронната преписка на поръчката най- 
малко 48 часа преди новоопределения час; 5.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.б.Офертите се разглеждат по реда на 
чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.7.Участниците могат да подават
оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.
8.Възложителят изисква от участника при изготвяне на офертата да са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 
39, ал. 3, т. 1, буква „д" от ППЗОП.9.продължава от раз. III.ЗПроектант 
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, рссп. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/;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.
VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadminS cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10- 
дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 — срещу решението за 
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението 
за изменение или за допълнителна информация. Жалба се подава до 
Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието 
решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27.10.2017 дд/мм/гггг_______________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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