ІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Повишаване на енергийната ефективност в обекти общинска собственост на територията
на СО-район „Сердика”, по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Реконструкция на
вътрешно-отоплитена инсталация в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда и ІІ-ра обособена позиция:
Извършване на ремонтно-възстановителни дейности в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.
2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за повишаване на
енергийната ефективност, съответно:
1.1. За І-ва обособена позиция: Предвижда се подмяна на вътрешно-отоплителна
инсталация и смяна на горивна база, съгласно съгласуван Инвестиционен проект, неразделна
част от настоящата документация. Описание на обособената позиция е дадено в Технически
спецификации – т.5.1, част от утвърдената документация.
Предмета на обособената позиция е „Реконструкция на вътрешно-отоплителна
инсталация в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда”, като: в изпълнение на Решение
№403/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД09-926/27.06.2016г. на кмета на СО, СДГ №
31 “ Зора” е преобразувано в ДГ № 131 „Зора”. В изпълнение на Решение №198/06.04.2017г. на
СОС и Заповед № СОА17-РД09-516/12.05.2017г. на кмета на СО, ДГ 131 №„Зора” е
преобразувана чрез сливане в ДГ 149 „Зорница”.
Представеният документ е приложими за втора сграда на ДГ 149 „Зорница”.
1.2. За ІІ-ра обособена позиция: Предвижда се извършване на ремонтновъзстановителни дейности, включващи подмяна на дограма и ремонт на покрив с топлинно
изолиране при спазване на Доклад за резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна
ефективност и Технически паспорт на сградата. Пълното описание на обособената позиция е
дадено в Технически спецификации – т.5.2, част от утвърдената документация.
Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което
участниците задължително представят оферта, комплектована за всяка обособена позиция
отделно, поставена в отделна непрозрачна, запечатана опаковка. Всеки участник подава оферта
за всички обособени позиции.
3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Максималният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената
поръчка е в размер до 191 666,67 лева (сто деветдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и
шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно:
3.1. За І-ва обособена позиция: Реконструкция на вътрешно-отоплителна инсталация в
ДГ 149 „Зорница”- втора сграда в размер до 87 500,00 лева (осемдесет и седем хиляди и
петстотин лева) без ДДС.
3.2. ІІ-ра обособена позиция: Извършване на ремонтно-възстановителни дейности в 14
СУ „Проф. Асен Златаров” в размер до 104 166,67 лева (сто и четири хиляди сто шестдесет и
шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.
Обществената поръчка ще се реализира след осигурено финансиране от Столична
община при условията на чл.114 от ЗОП.

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на предмета на договорите е предложения от участника в офертата
за съответната позиция, като:
4.1. За І-ва обособена позиция: не следва да е по-дълъг от 60 (шестдесет) работни дни и
започва да тече след: представяне на съгласуван проект по Част „ОВИ” от възложителя на
изпълнителя, откриване на строителна площадка, разрешен достъп от директора на ДГ и след
осигурено финансиране от Столична община.
4.2. ІІ-ра обособена позиция: не следва да е по-дълъг от 60 (шестдесет) работни дни и
започва да тече след: откриване на строителна площадка, разрешен достъп от директора на ОУ
и след осигурено финансиране от Столична община.
5. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИИ
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в
обществената поръчка, заедно с договорните условия. Тя е предназначена да поясни и развие
изискванията по изпълнение на мерките за повишаване на енергийна ефективност, които са
предмет на настоящата обществена поръчка, за всяка обособена позиция, както следва:
4.1. І-ва обособена позиция: Реконструкция на вътрешно-отоплителна
инсталация в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда.
ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
Сградата се намира в УПИ ІІ за детска градина, кв.67, м. “Орландовци”, на ул.
„Училищна” № 10, район “Сердика”, гр. София.
Сградата се характеризира със значително потребление на гориво поради денощния
режим на обитаване през седмицата. Доставяното гориво се използва за отопление и
производство на БГВ.
Поради неефективната работа на вътрешната отоплителна инсталация и загубите през
сградната обвивка (стени, покрив и под), през отоплителния период се използва ел. енергия за
доотопляване на помещения.
Детската градина се помещава в масивна свободностояща двуетажна сграда с частичен
сутерен (монолитна стоманобетонова скелетно-гредова конструкция, състояща се от ст.б.
колони, греди и плочи и тухлени стени), построена в началото на 50-те години на миналия век.
На всеки един от двата надземни етажа се помещават по две детски групи и помещения на
администрацията, а в сутерена – кухня, котелно и складове.
Конструкцията е стоманобетонна със скелетно – гредова конструктивна система и
носещи тухлени стени. Изградена е по монолитен способ.
Стълбището е двураменно, с монолитна стоманобетонна конструкция и стига до тавана.
Подовите конструкции над първи и втори етаж са монолитни плочи, съставени от
еднопосочни и кръстосано армирани полета и греди. Плочата е с дебелина около 10-14 см.
Греди са изпълнени по двете вътрешните надлъжни оси над стените, отделящи коридора и над
стените по напречните оси, разделящи стаите на отделните групи. В плочата, в зоната над
занималните и спалните, са изпълнени греди с височина около 50 см. през около 150 – 200 см.
Разстоянието е различно при различните занимални. Посочените греди образуват еднопосочни
полета. Греди съществуват и по външната, надлъжна ос към терасата от югоизток. На това
място в плочата над първи етаж е изпълнена конзолна плоча с дебелина около 14 см, оформяща
терасата на втори етаж.
По контура на сградата плочата стъпва със стоманобетонен пояс на външните
ограждащи стени. Те са с дебелина около 70 см. и са изпълнени вероятно от каменна зидария
(или бетон). С дебелина 60 см. са и носещите стени по вътрешни оси.

На кота +0,00 съществува тераса към занималните и спалните от първи етаж. Терасата е
фундирана на ивични основи под ограждащите я стени, като е изпълнена армирана бетонова
настилка на посочената кота.
От северозападната страна на сградата, до входа за сутерена са изпълнени две подпорни
стени, оформяща английския двор и външните стъпала към сутерена.
Покривната конструкция е дървена с попове (дървени колони), билни и междинни
столици и укрепена с подкоси и клещи. Тя предава товара си по периметъра на сградата на
носещите тухлени стени, а във вътрешността – на таванската плоча, посредством дървени
подложни греди върху нея. Дървеният покрив стъпва на тухления зид по края на сградата
директно – с подложна столица, без наличието на стоманобетонов пояс върху тухления зид.
Върху ребрата е изпълнена дъсчена обшивка с положена хидроизолация върху нея и покривни
керемиди. Подпокривното пространство е неизползваемо.
Външните тухлени стени на първия и втория етаж са с дебелина 38 см. двустранно
измазани. Вътрешните стени по основните оси са с дебелина 25 см., а преградните зидове са с
дебелина 12 см. и са неносещи.
Външната дограма е подменена с нова, която е изпълнена с PVC и Al профил със
стъклопакети.Останали са неподменени няколко метални прозорци в помещението на
котелното. Към момента на обследването състоянието на дограмата е добро.
Понастоящем сградата се топлоснабдява от локална котелна централа с гориво нафта,
ситуирана в помещение в сутерена на сградата.
В котелното помещение са монтирани два водогрейни котли MAXILOGICA 9,
произведени през 2002г., като всеки котел е с номинална топлинна мощност Qн = 180 - 217 kW.
Котлите са оборудвани с горелки модел “Giersh”; тип: M10 AE; разход: /13.9 ÷ 27/ кg/h;
Горелките са оборудвани с разходомери за горивото.
Монтираните две нови циркулационни помпи Grundfoss UPS65 –120 F са подменени с
WILO TOP –S65/13. Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация.
Изпълнена е с горно разпределение, със затворен разширителен съд. Разпределителната и
събирателната тръбна мрежа са монтирани в сутерена на сградата. Тръбната мрежа почти
изцяло е подменена с нова със стоманени прес тръби и фитинги. Останали са на места
вертикални участъци от старите черни стоманени тръби. Новата тръбна мрежа е без
топлоизолация.
Радиаторите в сградата са стар тип чугунени с терморегулиращи вентили, като някои от
вентилите са монтирани неправилно. Установени са частично запушени и неефективно
работещи радиатори.
Поради дългогодишната експлоатация вътрешната отоплителна инсталация e
неефективна.
Установени са частично запушени и неефективно работещи радиатори. Работата на
котлите се извършва в зависимост от температурата на врящата вода. Не се осъществява
регулиране и в зависимост от температурата в помещенията.
Потенциалът за повишаване на енергийната ефективност е в смяна на горивна база с
преминаване към биогориво – пелети и монтиране на нова котелна инсталация, намаляване на
загубите в отоплителната система, чрез подмяна на вътрешна разпределителна мрежа и
радиаторите. Регулиране на топлопроизводството в зависимост от температурата във
вътрешните помещения през деня, нощта и почивните дни.
Разработената мярка за намаляване разходите на топлинна енергия, се отнася до: смяна
на горивна база и преминаване към биогориво – пелети, повишаване ефективността на
системата за регулиране на топлоподаването и повишаване на ефективността на вътрешната
отоплителна система.
ОПИСАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ПО НИВА
Подземен етаж /сутерен/ : техническо помещение котелно, бойлерно, складове и кухня;
Етаж 1 /к. +0.00 м./: Занималня 1 и 2; Спалня 1 и 2; Санитарни възли 1 и 2; коридор;
методическа; кухненски офис 1 и 2; стълбище 1 и 2; склад 1 и 2; лекарски кабинет;
счетоводство;

Етаж 2 /к. +3.80 м./: Занималня 1 и 2; Спалня 1 и 2; Санитарни възли 1 и 2; коридор;
перално помещение; кухненски офис 1 и 2; стълбище; канцелария; склад 1 и 2; лекарски
кабинет; директор;
При изпълнението на проекта по част „Отопление и вентилация“ в резултат на
планираните дейности се изработват следните инсталации:
1. Котелна и бойлерна инсталации:
1.1. Доставка и монтаж на котел на пелети за смяна на горивната база,
1.2. Доставка и монтаж на бойлер за топла вода за битови нужди, с който да се подмени
съществуващия
1.3. Вентилация на котелно
2.Отоплителна инсталация
2.1. Доставка и монтаж на нови стоманени /панелни/ радиатори, спирателни вентили и
автоматични обезвъздушители
2.2. Доставка и монтаж на нова разпределителна тръбна мрежа
ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОВ ИНСТАЛАЦИИТЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
1. Котел на пелети (Qк = 250 kW);
2. Бойлер за топла вода за битови нужди – вертикален 750 л. (Qбгв = 50 kW)
3. Радиаторно отопление/ 80/60°C/ (Qот = 150 kW)
СМЯНА НА ГОРИВНА БАЗА
МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ – КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
В помещението се разполога отоплителен котел на пелети, разпределителните колектори
– водосъбирател и водоразпределител са съществуващи, циркулационните помпи, бойлер за
топла вода и разширител съд за обезопасяване на котелната инсталация.
Котелът е пиролизен с гориво пелети, оборудван с шнек и бункер за автоматизирано
подаване на горивото. Предвидена горелка за горивото. Процесът на доставка на гориво в
котела е автоматизиран и се регулира автоматично от предвиденото управление към котела.
Изгорелите газове се отвеждат през съшествуващия зидан комин над покрива на сградата.
Осигурена е нормативно изискваната 3-кратна принудителна вентилация, осигуряваща
проветряване и необходимото количество въздух за нормалната работа на котела. Предвидена е
и жалузийна решетка за организацията на въздухообмена е "долу-горе". В котелното ще се
монтира допълнително ел.табло, което ще бъде снабдено с: Предпазители и контактори, Схема
за управление; Спомагателни 4.20mA аналогов вход, Релета за управление на помпа.
Свързването на котела за обработка на топлоносител вода с температура 80 ⁰С / 60 ⁰С,
както и приоритетите на осигуряване на енергия е показан в чертеж – разпределение сутерен и
технологични схеми на котелно и бойлер. Точното оразмеряване на спирателна арматура,
циркулационни помпи , филтри, разширителни съдове, предпазни клапани, тръбна мрежа и др.
по схемата, са показани в раздел техническите изчисления и на чертежите.
БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ :
Топлата вода за БГВ се осигурява от 800л. обемен бойлер със серпентини, който е много
остарял и неефективен. Предвижда се подмяната му с нов вертикален 750л. обемен бойлер с
пластинчат топлообменник и за аварийни случаи окомплектовани с допълнителен
ел.нагревател.

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
За всички помещения са предвидени подмяната на старите чугунени радиатори и
подмяната на аншлуси, вертикалните щрангове и разпределителни тръбопроводи. В момента
съществуващата отоплителна инсталация не е оразмерена правилно и тръбната мрежа е с много
малки диаметри.
Също така повечето от термостатичните вентили са монтирани неправилно, при което те не
функционират. Всички нови панелни радиатори ще са окомплектовани с обезвъздушител,
радиаторен вентил с термоглава и секретен регулиращ вентил.
Температурата на подавания топлоносител е константа и се задава централизирано.
Тръбната мрежа ( разпределителна и вертикални щрангове) за топлоносителя вода 80 ⁰С/
60 ⁰С да се изпълни от стоманени тръби, а аншлусите от полипропиленови с алуминиева
вложка. Връзката между тръбите и към отделните съоръжения е на заварка, фланцева или
резбова. Тръбната мрежа ( подаваща – горе по тавана на втория етаж, долу под радиатирите на
първия етаж и в сутерена да се изолира с топлоизолация от микрипореста гума с дебелина не по
– малко от 13mm за тръбна мрежа топла вода (>50oC).
Коефициента на топлопроводност на материала следва да бъде не повече от 0,04 W/mK
при 40oC (в съответствие с DIN52612, EN 12667), работна температура на материала в
границите -40oC / +116oC, клас A на устойчивост на огън.
Проектът предмет на обособената позиция следва да включва изпълнение на следните
мерки за енергийна ефективност: Подмяна на горивната база, монтиране на котел на
пелети и необходимата за него тръбна разводка, съгласно СМР по видове и количества,
както следва:

№

Описание на строително - монтажните работи

I.

Доставка съоръжения за котелна и бойлерна инсталации
Доставка автоматизиран котел на пелети с топлинна мощност
250kW, включително с шнек, бункер, горелка и управление

1
2
3
4
5
II.
1
2
3
4

Бойлер 750л; Ø950 H2000 mm с две серпентини, комплект с
термостат, ел. нагревател 7,5kW и предпазна арматура
Доставка затворен разширителен съд 300л. За отоплителна
инсталация
Доставка циркулационна помпа за отоплителна инсталация П3
с честотно регулиране комплект с контрафланци за дебит 6.7
м³/ч, напор 6,0 м в.ст.; 630W; 400V
Доставка на циркулационна помпа БГВ П2, комплект с
холендри за дебит 3м³/ч, напор 5 м в.ст.; 200W; 400V
Монтаж съоръжения за котелна и бойлерна инсталации
Монтаж автоматизиран котел на пелети с топлинна мощност
250kW включително и управление
Монтаж бойлер 750л; Ø950 H2000 mm с две серпентини,
комплект с термостат, ел. нагревател 7,5kW и предпазна
арматура
Монтаж затворен разширителен съд 300л. За отоплителна
инсталация
Монтаж циркулационна помпа за отоплителна инсталация П3
с честотно регулиране комплект с контрафланци за дебит 6.7
м³/ч, напор 6,0 м в.ст.; 630W; 400V

Мярка

Количество

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

5
6
7

Монтаж на циркулационна помпа БГВ П2, комплект с
холендри за дебит 3м³/ч, напор 5 м в.ст.; 200W; 400V
Автоматична група за пълнене Ду15 комплект с манометър,
спирателна арматура и възвратен клапан
Направа и монтаж на водоразпределителен колектор,
D=150mm, L=1000mm, с три извода: Ø 2 1/2"-2 бр. и Ø 1 1/4"1 бр., изолиран с топлоизолация от микропореста гума 19мм.

27
28
29
30
31
32
33

Доставка и монтаж на ел. табло
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 2 1/2",
вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1 1/2",
вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1 1/4, вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 3/4", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø1/2", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 21/2"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 11/2"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 11/4"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 1
Доставка и монтаж на крепежни елементи
Хидравлична проба на тръбна мрежа
Доставка и монтаж на предпазен клапан по налягане Ø11/2"
Доставка и монтаж на термометър до 100⁰С
Доставка и монтаж на манометър
Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител Ø 1/2" тип
камбана или еквивалент
Доставка и монтаж на трипътен вентил комплект с управление
температурни сензори и задвижка Ду65
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 2 1/2"
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 1 1/4"
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 1 "
Доставка и монтаж на воден филтър Ø 2 1/2"
Доставка и монтаж на воден филтър Ø 1 1/4"
Доставка и монтаж на възвратна клапа Ø 2 1/2"
Доставка и монтаж на възвратна клапа Ø 1 1/4"

III.

Монтажни работи на подмяна на отоплителна инсталация

8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5

Доставка на панелни радиатор тип 33/600/400 или еквивалент,
с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/500 или еквивалент,
с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/600 или еквивалент,
с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/700 или еквивалент,
с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/800 или еквивалент,
с конзола за укрепване

бр.

1

бр.

1

бр.

2

бр.

1

мл

12

мл

3

мл
мл
мл
мл

15
3
5
4

мл

12

мл

3

мл

15

мл

3

кг.
мл
бр.
бр.
бр.

300
990
1
3
5

бр.

10

бр.

2

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

6
3
6
2
1
2
1

бр.

4

бр.

2

бр.

7

бр.

10

бр.

10

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Доставка на панелни радиатор тип 33/600/900 или еквивалент,
с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/1000 или
еквивалент, с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/1100 или
еквивалент, с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/1200 или
еквивалент, с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/1400 или
еквивалент, с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/1600 или
еквивалент, с конзола за укрепване
Доставка на панелни радиатор тип 33/600/2300 или
еквивалент, с конзола за укрепване
Доставка на ръчен обезвъздушител Ø 1/2" за радиатор
Доставка на термостатен вентил Ø 1/2" с термоглава
Също,но секретен вентил
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 2 1/2",
вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 2", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1 1/2",
вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1 1/4, вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 3/4", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на черна газова тръба Ø 1/2", вкл.фитинги
Доставка и монтаж на тръба многослойна с алуминиева
вложка PeX Al Ø 16
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 2 1/2"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 2"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 1 1/2"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 1 1/4"
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм
за тръба Ø 1"
Доставка и монтаж на крепежни елементи
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 3/4" с изтакане
Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил Ø 3/4"
Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил Ø 1/2"
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 3/4 "
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 1/2 "
Монтаж на радиатори
Пробиване на отвори в плочата 150х100 мм
Замазване на отвори до 20/20 см
Топла проба
Демонтаж чугунени радиатори до 20 глидера
Демонтаж на колектор
Демонтаж на тръбна мрежа

бр.

15

бр.

1

бр.

3

бр.

5

бр.

5

бр.

2

бр.

2

бр.
бр.
бр.

66
66
66

мл

160

мл

80

мл

50

мл
мл
мл
мл

40
15
160
60

мл

400

мл

160

мл

80

мл

50

мл

40

мл

20

кг.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м.

300
19
19
3
19
6
66
60
60
66
69
2
900

При изпълнението на СМР ще се осъществява авторски надзор по съгласувания
Инвестиционен проект по част „ОВИ”.
5.2. ІІ-ра обособена позиция:
дейности в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”

Извършване

на

ремонтно-възстановителни

ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
Обектът се намира в град София на ул.”Генерал Иван Чернаев” №8. Сградата е масивна с
ж.б. скелетна конструкция. Състои се от: основно тяло на 3 етажа – отопляем сутерен, първи,
втори и трети етажи; физкултурен салон на два етажа и неотопляем сутерен. На изток и на
югоизток граничи с ул.”Генерал Иван Чернаев”, на югозапад – с ул.”Подполковник Калитин”, а
на север, на запад и на северозапад – с ул.”Коритник”. Построена е през 1931 година. Главният
вход на сградата е от изток.
В неотопляемия сутерен са разположени избени, складови и обслужващи помещения.
В отопляемия сутерен са разположени абонатно, складове, столова с кухня, хранилища,
санитарни, битови и обслужващи помещения.
На първия, на втория и на третия етажи се намират фоайета, стълбища, коридори, учебни
стаи, кабинети, лаборатории, учителски стаи, физултурен салон със съблекални, обслужващи и
санитарни помещения, всички използвани по предназначение.
Покривът на сградата е скатен „студен” с керамични керемиди, върху дървена
конструкция с обшивка от дъски над стоманобетонова таванска плоча.
Външните ограждащи стени са изпълнени от тухлени зидове с единични плътни тухли или
от стоманобетон с дебелини 0,38 ÷.40 m с външна мазилка или без външна мазилка, а отвътре с
латекс или с фаянс; на сутерените под нивото на терена са изпълнени стени от стоманобетон с
дебелини 0,65 m към земя с вътрешна мазилка, а над нивото на терена – от тухлени зидове 0,65
m с мозечна и вътрешна мазилки.
Външната дограма на сградата е подменена в по-голямата си част предимно с PVC и AL
стъклопакет без прекъснат термомост, без нискоемисийни стъкла и се намира в задоволително
състояние, а останалата метална единична, дървена единична, слепена и двукатна е напълно
амортизирана в лошо състояние.
Граничните подове са два вида – под „над неотопляем сутерен” с гумирана настилка или
мозайка над „под към земя” с настилка от циментова замазка и под на отопляем сутерен с
настилка от мозайка. Всички подове са в задоволително състояние.
ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:
Мярка за енергоспестяване 1: Топлинно изолиране на покрив.
Съществуващо положение:
Сградата има 1 тип покривна конструкция – скатен „студен” покрив с керамични
керемиди върху дървена конструкция с дъсчена обшивка над стоманобетонова таванска плоча в
незадоволително състояние на места с провиснали дървени носещи греди, следи от течове и
изгнили дъски от обшивката.
Тип 1 - Скатен "студен" покрив с керемиди – Нбило = 4 m, hнадзид = 1.00 m.

Структура на покрив ТИП 1:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Материал
-

δ
m
0.0150
0.0300
2.5000
0.0400
0.2000
0.0250
0.0010
0.0005

Керамични керемиди
Дъсчена обшивка
Въздух
Циментова замазка
Стоманобетонова плоча
Вътрешна мазилка
Гипсова шпакловка
Латекс

λ
W/mK
0.6700
0.3500
3.5360
0.9300
1.6300
0.7000
0.4200
0.1900

U
W/m2K

0.73

Керамични керемиди
Дъсчена обшивка
Въздух
Циментова замазка
Стоманобетонова плоча
Вътрешна мазилка
Гипсова шпакловка
Латекс
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА
Мярката включва полагане на минерална вата с дебелина 100 mm и коефициент на
топлопроводност λ = 0,039 W/mК от външната страна на таванската плоча .
Мярка за енергоспестяване 2: Подмяна на дограма
Съществуващо положение:
Външната дограма на сградата е подменена в по-голямата си част с PVC и AL
стъклопакет без прекъснат термомост и без нискоемисийни стъкла.
Останалата част е метална единична и дървена единична, слепена и двукатна напълно
амортизирана в лошо състояние.
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА
Подмяна на останалата стара дървена и метална дограма с петкамерна PVC дограма със
стъклопакет с нискоемисионно стъкло и подмяна на дървените и металните единични врати с
метални топлоизолирани;
Предмет на обособената позиция е извършване на строителни работи, при спазване на
Доклад за резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна ефективност и Технически
паспорт на сградата, посочени по видове и количество, както следва:

№

Видове СМР

Ед.
Количемярка
ство

РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ
1

Демонтаж / откриване на керемиди

м2

1730

2

Подмяна на дъсчена обшивка

м2

740

3

Доставка и монтаж на черно защитно фолио

м2

1730

4

Наковаване на двойна скара летви 3/4см

м2

1730

5

Монтаж на керемиди (стари)

м2

1420

6

Доставка и монтаж на нови керемиди

м2

310

7

Измазване на капаци

л.м.

326

8

Направа на обшивка на капандури

бр.

7

9

Доставка и монтаж на надулучена пола

л.м.

498

10 Обшивка на комини

бр.

14

11 Обшиване на дерета

л.м.

100

12 Боядисване на капандури

бр.

8

13 Почистване и извозване на строителни отпадъци

м3

33

Доставкаи монтаж на топлоизолация от минерална вата с
14 дебелина 100 мм и коефициент на топлопроводност λ = 0,039
W/mК без лепене и шпакловане (редена)

м2

1276

ПОДМЯНА НА ДОГРАМА
1

Изваждане на прозорци и врати от зид

бр.

29

2

Доставка и монтаж на PVC дограма - стъклопакет и
подпрозоречна алуминиева пола

м2

38,64

3

Доставка и монтаж на плътни метални врати тип сандвич с
минерална вата

бр.

5

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие
на адреса на профила на купувача на СО – район „Сердика”, посочен в Обявата за обществената
поръчка.
2. РАЗЯСНЕНИЯ:
Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на
обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.
Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по
документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача, посочен в Обявата за
обществената поръчка.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
3.1. Общи изисквания към участниците
В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което
има право да изпълнява строителство или услуги съгласно законодателството на държавата, в
която то е установено.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ, от който е да е видно
правното основание за създаване на обединението. Същите, трябва да се съобразени със Закона
за регистър Булстат, както и да съдържат следната минимална информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
1.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка;
2.уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство.
3.правата и задълженията на участниците в обединението;
4.разпределението на отговорността между членовете на обединението, които да
гарантират, че:
4.1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при
изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на
проведената процедура;
4.2. всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението
за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в
резултат на проведената процедура;
5.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
6. в споразумението за обединение участниците в обединението трябва да определят (да
упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на
изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на
участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната
власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с
представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за
приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение.
7. не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на
офертата.
Когато не е приложено копие от документ за създаването на обединение или когато
състава на обединението се е променил след изтичане на крайният срок за подаване на оферти участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.
Когато участникът е обединение, което не е 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.
Когато участникът предвижда подизпълнители, следва да ги посочи в заявлението или
офертата, включително и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай той трябва да
представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

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. За подизпълнителите участникът следва да спази всички изисквания, посочени
в чл.66 от ЗОП и тези съдържащи се в ППЗОП.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
3.2. Основания за задължително отстраняване
В обществената поръчка не може да участва участник, който:
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;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
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;
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 и чл. 301 - 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът или участникът е установен
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от физически
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните
ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП).
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 65,
ал.4 и чл. 66, ал.2 от ЗОП).

3.3. Основания за незадължително отстраняване
В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е виновен за
неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора.

3.4 Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
3.4.1. за когото са налице основанията за задължително отстраняване;
3.4.2. който, не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл.39 от
ППЗОП и изисквани в настоящите указания;
3.4.3. който, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
от Възложителя;
3.4.4. за когото по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП е установено,
че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от
възложителя критерии за подбор;
3.4.5. за когото са налице основанията съгласно т.3.3.

3.5. Специфични изисквания към участниците
3.5.1. За І-ва обособена позиция: Реконструкция на отоплителна инсталация и
смяна на горивна база в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда:
3.5.1.1. Участникът следва да притежава опит и да е изпълнил най-малко на три
обекти с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „дейности, сходни с тези настоящата обществена поръчка" следва да се разбира:
реконструкция на отоплителни инсталации в сгради на детски и учебни заведения.
3.5.1.2. Участникът да е вписан в ЦПРС и да притежава Удостоверение за пета
категория с валиден срок на контролния талон.
3.5.1.3. Участникът да притежава валидна застраховка "Професионална
отговорност", съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ.
3.5.1.4. Участникът следва да удостовери съответствие, като представи
сертификати, със следните стандарти:
1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с обхват
„строителство”;
2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или
еквивалентна;
3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване на системи за управление на здравето и
безопасността при работа или еквивалентна.
3.5.1.5. Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически и
професионални способности:
1. Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-квалификационна
степен „магистър " в областта на строителството по Част „ОВИ”. За позицията се изисква
минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител" на
минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;
2. Отговорник по контрол на качеството – 1бр., който да притежава съответното
удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентен документ, с опит минимум 1 година;
3. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на
обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.

3.5.2. За ІІ-ра обособена позиция: Извършване на ремонтно-възстановителни
дейности в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”:
3.5.2.1. Участникът следва да притежава опит и да е изпълнил най-малко на три обекти с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата.
* Под „дейности, сходни с тези настоящата обществена поръчка" следва да се разбира:
подмяна на дограма и топлинно изолиране на покрив на сгради на детски и учебни заведения.
3.5.2.2. Участникът да е вписан в ЦПРС и да притежава Удостоверение за пета категория
с валиден срок на контролния талон.
3.5.2.3. Участникът да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност",
съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ.
3.5.2.4. Участникът следва да удостовери съответствие, като представи сертификати, със
следните стандарти:
1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с обхват
„строителство”;
2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или
еквивалентна;
3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване на системи за управление на здравето и
безопасността при работа или еквивалентна.
3.5.2.5. Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически и
професионални способности:
1. Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-квалификационна степен
„магистър " или „средно-специално" в областта на строителството. За позицията се изисква
минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител" на
минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;
2. Отговорник по контрол на качеството – 1бр., който да притежава съответното
удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентен документ, с опит минимум 1 година;
3. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на
обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.
3.5.2.6. Гаранционни срокове
За първа обособена позиция гаранционните срокове започват да текат след протокол за
успешно извършена 72-часова проба при експлоатационни условия, а за горивната база следва
да са не по-малко от определената от производителя гаранция.
Участникът трябва да предложи в офертата гаранционни срокове в години за всички
видове строително-монтажни работи и съоръжения, предвидени за изпълнението на обекта за
втора обособена позиция. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на
Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти, а съоръженията, не по-малък от предложения гаранционен срок от производителя.
3.5.2.7. Линеен график
Участникът трябва да приложи линеен график, съобразен с посочения срок за
изпълнение на поръчката.

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в
съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за
прилагането му (ППЗОП) относно възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти
с обява, за всяка обособена позиция.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена
позиция.
3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език.
Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.
5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала",
подпис на лицето и печат.
6. Участниците задължително спазват формата на предоставените от възложителя
образци.
7. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат
подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от
надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално
заверено копие, което се представя към офертата.
8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
9. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария
Луиза №88, до 17.00 часа на 28.07.2017 г.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното получаване 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. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за
митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон,
взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.
10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба отделно за всяка обособена позиция.
Върху опаковката участникът записва предмета на обществената поръчка, позицията, за
която участва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
11. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и
ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния
срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като
това обстоятелство се отбелязва в регистъра.
12. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите – 30 дни, считано от
датата, определена за краен срок за получаване на офертите, през което време участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.

5.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. В запечатаната непрозрачна опаковка отделно за всяка обособена позиция се
представя офертата, която трябва да съдържа следните документи:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
1.2. Документ за създаване на обединение - оригинал (ако е приложимо);
1.3.Представяне на участника (Образец №1);
1.4.Техническо предложение (Образец №2);
1.5.Ценово предложение за І-ва обособена позиция – (Образец №3);
1.6. Ценово предложение за ІІ-ра обособена позиция – (Образец №4);
1.7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2 и т.7 ЗОП
(Образец №5);
1.8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т.5 ЗОП
(Образец №6);
1.9. Декларация за подизпълнители – (Образец 7);
1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Образец № 8);
1.11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Образец
№9);
1.12. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец №10);
1.13. Декларация за посещение на обекта (Образец №11);
1.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата,
които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното
следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника в обществената поръчка.
1.15. Документ за обстоятелствата по т.3.3;
1.16. Документ за вписване на участника в ЦПРС, като изпълнител на строежи пета
категория.
1.17. Списък на изпълнено строителство, идентично или сходно с предмета и обема на
поръчката – (Образец №12), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
1.18. Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, съгласно образец
(Образец №13).
2. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща
подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато
такава е изрично записана в тях.
3. Техническото и ценово предложение се подписват само от лица, които имат право да
представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си
функции.
4. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, те трябва
да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.

5. Съгласно чл. 65 от ЗОП, Участниците може да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване.

ІV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията
на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със заповед на Възложителя.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки,
оповестява тяхното съдържание и обявява ценовите предложения отделно за всяка обособена
позиция.
Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията,
посочени в документацията на обществената поръчка. Оценяват се само допуснатите оферти,
които отговарят на изискванията поставени от възложителя. Комисията класира участниците по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия и
съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите, който се представя на възложителя за утвърждаване.

V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат
дописнати до разглеждане, отделно за всяка обособена позиция, ще бъдат оценявани по
оптимално съотношение качество/цена въз основа на цена и качествени показатели.
Всички оценки ще се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая.
1. Финансовият показател ( критерий К1) се формира по следната формула:
Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение –
Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата:
K1n=Pmin/Pn x 100,
където: - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник.
- Рmin е минималната предложена цена.
- Рn е предложената от съответния участник цена.

2. Срок за изпълнение в календарни дни ( критерий К2) се формира по следната
формула:
Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на
изпълнение, посочен в календарни дни. Останалите предложения получават оценка по критерий
К2 по формулата:
K2n=Pmin/Pn x 100,
където: - К2n точки за предложението за срок за изпълнение в календарни дни на
съответния участник.
- Рmin е предложението с най-кратък срок в календарни дни.
- Рn е предложението за срок на изпълнение в календарни дни на съответния
участник.

3. Неустойка при забавяне ( критерий К3). Максималната оценка от 100 точки се дава
на предложението с най-високата неустойка, посочена в проценти. Останалите предложения
получават оценка по критерий К3 по формулата:
К3 n = Pn /Рmах x 100,
където: - К3n е показателят, касаещ неустойката при забавяне от участника за всеки
просрочен ден съгласно чл.24 от проектодоговора за съответната позиция,
- Pn е предложената неустойка при забавяне от участника за всеки просрочен
ден съгласно чл. 24 от проектодоговора за съответната позиция,
- Рmах е най-високата предложена неустойка при забавяне от участниците за
всеки просрочен ден съгласно чл. 24 от проектодоговора за съответната позиция.
Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула:
Кn = 0.60 х К1n + 0.30 x К2n + 0.10 x К3n

Офертите ще бъдат оценени по настоящата методика за двете обособени позиции по
отделно, съгласно представено Техническо предложение – Образец №2 и съответно Ценово
предложение – Образец №3 и Ценово предложение – Образец №4.
Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците без
да се променя.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на
офертите им, отделно за всяка обособена позиция. На първо място се класира офертата с най-висока
оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за спечелила се
приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
За изпълнител на съответната обособена позиция, част от обществената поръчка се определя
участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.

VІ. ДОГОВОР

1. Сключване на договор
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител,
представя следните документи:
1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по
седалището на участника;
3. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер до 3 % от стойността на
договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
3.1. преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF
Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената
гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В
случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да
завери съответния документ с подпис и печат;
3.2. банкова гаранция (оригинал);
3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез покритие
съответстващо на обема и характера на поръчката.
Гаранцията по т. 3.1 или 3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на
трето лице - гарант.
4.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от
6 месеца след приемане на СМР на обекта.
5.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата
по гаранцията или титуляр на застраховката.
6.Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са
описани в проекто- договора за възлагане на обществената поръчка.
7.Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава
не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен
орган в съответната държава.
8. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, 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.
9.Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в
определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

За всяка обособена позиция се сключва отделен договор, съгласно утвърдения
проект.
Договорите за обществена поръчка ще се реализира след осигурено финансиране от
Столична община при условията на чл.114 от ЗОП.

2. Договор/и за подизпълнение
1.Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за
изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях
договор/и за подизпълнение.
2.В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да
превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за
подизпълнение.

VІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на
информация може да се извърши чрез: електронна поща, чрез документ, подписан с електронен
подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или
по факс.
За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената
поръчка.

VІІІ.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

