ІІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ДГ №48 "Братя
Грим".
2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за повишаване на
енергийната ефективност, както следва:
1. Топлинно изолиране на външни стени;
2. Топлинно и хидроизолиране на покрив;
3. Подмяна на осветителни тела;
4. Реконструкция на вътрешно-отоплителна инсталация, след изготвяне на проект по
част "ОВ"
5. Подмяна на дограма.
Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част
от утвърдената документация.
3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Максималният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на
обществената поръчка е в размер до 370 833.33 лева (триста и седемдесет хиляди осемстотин
тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на предмета на договора е предложения от участника в офертата,
като същия следва да е не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) дни след сключването му .
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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 изготвяне на проекта и изпълнение на СМР, които са предмет на настоящата
обществена поръчка.
5.1. Описание на сградата
Сградата на ДГ №48 “Братя Грим” се намира в УПИ-І, кв.890, м. “Захарна фабрика-юг”,
в имот между ул. “Марин Д. Христов”,ул.”Памир”, ул.”ген.Георги С.Тодоров” и ул.”Янулка
Хр.Янева” ж.к.Фондови жилища, р-н “Сердика”, гр. София. Детското заведение е открито
през месец юли 1980 г.
В сградата на детската градина се провеждат занимания с 308 деца. Персоналът към
момента на обследването възлиза на 53 човека.
Детският комплекс е изграден съгласно проект на КИПП „Софстройпрект”,гр.София.
Наличната документация е заверена от дирекция „Архитектура и благоустройство” на дата
17.10.1978г. За сградата е издадено разрешение за строеж (позволителен билет)
№541/17.10.1978г.
Сградите представляват композиция от две тела, разместени едно спрямо друго.
Блоковете/секциите/ са със сигнатура: блокове ”2М”-двуетежно, ”3м”-триетажно, общ
сутеренен етаж със самостоятелни входове. В триетажната секция е стопански блок, като в
него е поместена самостоятелна кухня и складове за продукти, пералния тракт и техническите
помещения. В него са административно - обслужващ блок, в който са поместени
административните помещения и плувен басейн.
ДГ №48 представлява масивна, свободно стояща, сграда със сутерен, от двуетажна и
триетажна секции (монолитна стоманобетонна конструкция на фундаменти) и монтажни

елементи - стенни калканни панели, фасадни панели, панели средни, корнизни калканни
панели, корнизни фасадни панели, стълбищни греди, стълбищни плочи, стъпала.
Покривите - на сградите са плоски, „Студен покрив” –94см. и топлоизолация керамзит,
като върху покривните елементи е изпълнена рулонна хидроизолация. Оттичането на дъждовните води е изцяло с вътрешни воронки , заустени в хоризонталната канализация на сградата.
Външните стени са фасадни панели, отвън с пръскана циментова мазилка с бяло
мраморна брашна, а отвътре шпакловани и финиш, съгласно предназначението на
помещенията - боя или фаянс.
Подове - етажните и покривните плочи са изпълнени от подови панели.
Фасадната дограма- Преобладаващата част от нея е подменена с РVС прозорци и
входни врати от АL профили в комбинация от плътни и остъклени участъци. Метална и
еднокатна е вратата на абонатната станция. Само фасадната дограма на първия етаж от блок
„2М” е старата дървена, слепена дограма, монтирана по време на строителството на сградата.
Част ОВ - Състоянието на отоплителната система е сравнително добро с някои
изключения, които се изразяват в следното:
- Водоразпределителя и водосъбирателя са с нарушена изолация;
- Спирателната арматура /щранг вентилите/ са ръждясали и не може да се
осъществява никакво регулиране с тях;
- Oтоплителните тела са чугунени радиатори разположени под прозорците. На част
от отоплителните тела главите на термостатичните радиаторни вентили са повредени и
свалени, което не дава възможност да се регулират температурите в тези помещения;
5.2. Описание на мерките за енергоспестяване
5.2.1.Мярка за енергоспестяване В1: Топлоизолиране на покрива
Съществуващо положение:
Покривите са плосък покрив/две стоманобетонни плочи/ с въздушен слой с дебелина 95см.
Предвижда се полагане на топлоизолация с 12см. дебелина.
Изчислените коефициенти на топлопреминаване са по-високи от нормативните, което се
дължи на голямото топлопреминаване.
Описание на мярката:
В1.:По покрива се полага топлоизолационен слой от екструдиран пенополистерол/XPS/ с
дебелина на слоя 12см. и с коефициент на топлопроводност на материала 0,035w/mK. Върху
топлоизолационните плоскости задължително се изпълнява защитна армирана замазка, с
оформяне на необходимите наклони към воронките. Новата топлоизолационна система е
предвидено да се положи върху съществуващите пластове хидроизолация. Преди изграждането
на топлоизолационната система е наложително да се ревизира основно оттичането на покривите
и ако е необходимо да се отстранят недостатъците. Върху защитната циментова замазка се
полагат 2 пласта рулонна хидроизолация като завършващия слой е със защита-минерална
посипка.
5.2.2.Мярка за енергоспестяване В2: Направа на топлоизолационна система по
външните ограждащи стени.
Съществуващо положение:
Външните стени на сградата са:
Тип №1 - сглобяеми, стоманобетонни, калканни и фасадни елементи/панели/, от вън с
изпълнена пръскана,тънкослойна мазилка от цимент и бяло мраморно брашно, а от вътре с
гипсова шпакловка и финиш съгласно предназначението на помещенията.

Тип №2 - бетонни стени /участъци при топлите връзки/ от кота ±0,00 до ниво земя, с
дебелина на бетона 35см., от вън с мита мозайка /бучарда/,а от вътре с гипсова мазилка и
финиш.

Описание на мярката:
В2.: Предвижда се топлоизолиране на фасадните стени, всички типове, от външната им
страна, както и по цокъла на сградата, по частта на основите над терена -от ниво терен до
кота корниз, с топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /ЕРS/ с дебелина
8см. Препоръчително е по цокъла на сградата да се положи ХРS за по-голяма здравина, а
финишната мазилка да е минерална мозаечна. Коефициента на топлопроводност на
изолационните материали е 0,035W/mK. Върху топлоизолационния слой се изпълняват 2
тераколови шпакловки, интегрирана стъклофибърна мрежа и структурна мазилка. Фасадните
отвори се оформят /обръщат с топлоизолационна система от ЕРS с дебелина 2см., 2
тераколови шпакловки, интегрирани ъгли с мрежа и водооткапващи профили и структурна
мазилка. Преди полагане на топлоизолационния слой е необходимо компрометираната
мазилка от фугите между панелите, както и бучарда да се свалят до основа. Очуканите
участъци да се обезпрашат, а мазилката да се възстанови.
5.2.3. Мярка за енергоспестяване В3: Подмяна на старата дървена дограма.
Съществуващо положение: Преобладаващата част от дограмата е PVC от
2010г.Оставащата за подмяна дограмата е не само остаряла, но и изключително
компрометирана, с голям коефициент на топлопреминаване.
Описание на мярката: Старата неподменена дървена дограма се подменя с PVC със
двукамеранстъклопакет (U = 1,70 W/m2K или по-добър).При незащитените прозорци се
монтират Ал. поли от вън.
5.2.4. Мярка за енергоспестяване В4: Подмяна на осветителните лампи с нажежаема
жичка (ЛНЖ) и негодните луминисцентни.
Съществуващо положение:
Голяма част от осветителните тела в ОДЗ са луминисцентни осветителни тела (ЛОТ), а
по – голямата част са плафониери и аплици с крушки с нажежаема жичка (ЛНЖ). ЛНЖ са
стари, амортизирани и неефективни. Осветлението в зоните за игри, обучение и хранене на
децата в детската градина, не покрива светлотехническите норми на осветеност.
В сградата има евакуационно осветление.
Външното осветление е изпълнено чрез монтирани на входовете осветителни тела тип
„плафониера” с мощност 3х40W.
Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под мазилката, по
старите норми – с проводници със сечение 2х1,5мм². Управлението на осветлението става с
инсталационни ключове.
Описание на мярката:
Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) ще бъдат подменени с нови, енергоспестяващи,
отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Частично ще се подменят
и добавят нови луминисцентни осветителни тела (ЛОТ).
5.2.5. Мярка за енергоспестяване В5: Рехабилитация на отоплителна мрежа,
включваща:
Съществуващо положение:

Водоразпределителя и водосъбирателя са стари с нарушена изолация. Спирателната
арматура е амортизирана и с нея не може да се осъществява никакво регулиране .
Отоплителната инсталация като цяло не работи добре.

Описание на мярката:
- Изготвяне на проект за реконструкция на отоплителна инсталация.
- Смяна на водоразпределител и водосъбирател и арматура.
- Смяна на тръбите на разпределителната мрежа.
- Демонтаж на отоплителни тела в недобро състояние.
- Монтаж на нови отоплителни тела.
- Монтаж на термостатични радиаторни вентили.
5.3 Анализ на ограждащите елементи
5.3.1. Външни стени
Външните стени са еднослойни панели с дебелина 20см., вътрешно измазани. На
много места външната мазилката е напукана.
Тип 1
1 – Вътрешна мазилка
δ1 = 0,02 m
λ1 = 0.87W/mK
R = 0.023 m2K/W
2 – еднослоен панел
δ2 = 0,20 m
λ2 = 0.42W//mK
R = 0.48 m2K/W

Rsi = 0.13m2K/W Rse = 0.04 m2K/W

U = 1.49W/m2K
Тип 2
Характеристики
стени-сутирен

Надземни стени
1 – вътрешна мазилка
δ1 = 0,02 m
λ1 = 1.45W/mK
R = 0.014 m2K/W
2 – бетонова стена
δ2 = 0,35 m
λ2 = 1.45W/ mK
R = 0.24 m2K/W
3 – замазка

на

надземните

δ3 = 0,01 m
λ3 = 0.93W/mK
R = 0.01m2K/W
4 – мозайка
δ4 = 0,02 m
λ4 = 1.45W/mK
R =0.04 m2K/W

Rsi = 0.13m2K/W Rse = 0.04 m2K/W

U= 2.11W/m2K

5.3.2. Покрив
Покривната конструкция на сградата е плосък студен покрив (две стоманобетонни
плочи) с въздушен слой с дебелина 0,94метра. Покрива има 15см. керамзит за топлинна
изолация които е компрометиран и не се взема предвид при изчисленията.
Плосък покрив с въздушен слой

Тип 1
1 – вътрешна мазилка
δ1 = 0,02 m
λ1 = 0.87W/mK
R= 0.023m2K/W
2 – стоманобетон
δ2 = 0,15 m
λ2 = 1.63W/mK
R =0.092m2K/W
3 – въздух/15см.керамзит/
δ3= 0,94 m
λ3= 0.16W/mK
R =0.29 m2K/W
4 – стоманобетон
δ4= 0,12 m
λ4= 1.63W/mK
R =0.074m2K/W
5 – замазка
δ5= 0,01 m
λ5= 0.93W/mK
R = 0.01m2K/W
6 – хидроизолация

Rsi = 0.17m2K/W Rse = 0.04 m2K/W

δ5= 0,001 m
λ6= 0.17W/mK
R = 0.00m2K/W
U =1.164 W/m2K

5.3.3 Под
Установени са два типа под – под на земя и под над неотопляем сутерен. Подът на
сградата е в добро състояние.
Подът върху земя представлява стоманобетонена плоча, положена върху насипка от
чакъл и трамбована пръст. Върху плочата има циментова замазка, а върху нея настилка от
мозайка. Няма топлинна изолация.
Сутеренът на сградата е с височина 2,84м и частично е под терен на височина 1,5м.
Междуетажната плоча няма топлинна изолация.
Под над земя

Тип 1
1 – трамбована пръст
δ1 = 0,2 m

Характеристики на пода

λ1 = 1.5W/mK
R = 0.13 m2K/W
2 – валиран чакъл
δ2 = 0,20 m
λ2 = 1.16 W/mK
R = 0.17m2K/W
3 – бетонова настилка
δ3 = 0,2 m
λ3 = 1,45 W/ mK

Площ А=932,19m2
R = 0.14m2K/W

4 – циментова замазка

Периметър Р=86.5m

δ4 = 0,02 m
λ4 =0.93 W/mK

В=5.27
R =0.02 m2K/W

5 – мозайка

dt=1.78 m

δ5 = 0,03 m
λ5 = 1.45 W/mK

Rsi = 0.10m2K/W Rse = 0.04 m2K/W
R = 0.02 m2K/W

U = 0.508W/m2K

Под над неотопляем сутерен

Тип 1
Характеристики на подовата плоча

Подова плоча
1 – трамбована пръст
δ1 = 0,2 m
λ1 = 1.5W/mK
R = 0.13 m2K/W
2 – валиран чакъл
δ2 = 0,20 m
λ2 = 1.16 W/mK
R =0.17 m2K/W
3 – бетонова настилка

Площ А=342m2

δ3 = 0,2 m

Периметър Р=126.8m

λ3 = 1.45W/ mK
R = 0.14 m2K/W
4 – циментова замазка

В’ = 8.56m

δ4 = 0,02 m
dt= 1.78m

λ4 = 0.93W/mK
R = 0.02 m2K/W

Ubf = 0.316 W/m2K

5 – мозайка
δ5 = 0,03 m

Rsi = 0.17m2K/W Rse = 0.04 m2K/W

λ5 = 1.45W/mK
R = 0.02 m2K/W

Характеристики
стени

Подземни стени

на

подземните

1 – хидроизолация
δ1 = 0,008 m
λ1 = 0.17W/mK
R = 0.05 m2K/W
2 – бетонова стена
δ2 = 0,35 m
λ2 = 1.45W/ mK
R = 0.05 m2K/W

dbw=2.074m

3 – вътрешна мазила

Ubw=0.577 W/m2K

δ3 = 0,02 m

Rsi = 0.17m2K/W Rse = 0.04 m2K/W

λ3 =0.87W/mK
R =0.02m2K/W
Характеристики
стени

Надземни стени

на

надземните

1 – вътрешна мазилка
δ1 = 0,02 m
λ1 = 1.45W/mK
R = 0.014 m2K/W
2 – бетонова стена
δ2 = 0,35 m
λ2 = 1.45W/ mK
R = 0.24 m2K/W
3 – замазка

Uw= 2.11W/m2K

δ3 = 0,01 m
λ3 = 0.93W/mK
R = 0.01m2K/W
4 – мозайка
δ4 = 0,02 m
λ4 = 1.45W/mK
R =0.04 m2K/W
Характеристики на
междуетажната плоча

Плоча над сутерена

1 – мозайка
δ1 = 0,02 m
λ1 = 1.45W/mK
R = 0.014 m2K/W
Uf= 2.08W/m2K

2 – замазка
δ2 = 0,015 m

Rsi = 0.17m2K/W Rse = 0.04 m2K/W

λ2 = 0.93W/ mK
R = 0.016m2K/W
3 – бетонна плоча
δ3 = 0,15 m

λ3 = 1.45W/mK
R = 0.1 m2K/W
4 – мазилка
δ4 = 0,01 m
λ4 = 0.93W/mK
R=0.01m2K/W
U=0,877W/m2K

5.3.4. Прозорци и външни врати
По размер фасадната дограма е четиринадесет типа. И взависимост от материала на
изработка са три вида – РVС прозорци и балконски врати със стъклопакет (U = 1,70 W/m2K) ,
Алуминиеви врати в комбинация с остъклени части (U = 2,00 W/m2K), дървени слепени
прозорци и врати с (U = 2,63 W/m2K.

ТИП 1 (6 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ-2бр.(поз.1)
A = 1.44 m2

1,20
U = 1,7 W/(m2K)
g = 0,57

ДЪРВЕН СЛЕПЕН ПРОЗОРЕЦ-4бр.(поз.15)
A = 1.44 m2

1,20

U = 2,63 W/(m2K)
g = 0,51

ТИП 2 (35 броя)

ДЪРВЕН
ПРОЗОРЕЦ7бр. (поз.16)

1,40

A = 2,94 m2
U = 2,63 W/(m2K)
g = 0,51

PVC ПРОЗОРЕЦ28бр.(поз.2)
A = 2,94m2

2,1
1,7 W/(m2K)
g = 0.57

ТИП 3 (30 броя)

ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ
6бр.(поз.19)

1,40 1,40

A = 4,20 m2
U = 2,63 W/(m2K)
g = 0,51

PVC ПРОЗОРЕЦ24бр.(поз.3)

A = 4,20m2

3,00

U = 1,7 W/(m2K)
g = 0.57

ТИП 4 (6 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.4)

1,20

A = 2,64 m2
U = 1,70 W/(m2K)
g = 0,57

2,22

ТИП 5 (6 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.5)

1,20
A = 0,72m2
1,7 W/(m2K)
g = 0.57

0.60
ТИП 6 (17 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.6)

1,20
A = 1,08m2
1,7 W/(m2K)
g = 0.57

0.90

ТИП 7 (3 броя)

ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ

1,70

2бр.(поз.18)
A = 5,10 m2
U = 2,63 W/(m2K)
g = 0,51

PVC ПРОЗОРЕЦ1бр.(поз.7)
A = 5,10m2
1,7 W/(m2K)

3,00

g = 0.57

ТИП 8 (14 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ-12бр.(поз.8)
A =2.16 m2
U =1,70 W/(m2K)
g = 0,57

1,20 1,20
ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ-2бр.(поз.21)
A = 2,16 m2
U = 2,63 W/(m2K)

1
1,80

g = 0.51

ТИП 9 (18 броя)

АЛУМИНИЕВА ВРАТА -16бр.(поз.9)
A = 2,07 m2
U = 2,00 W/(m2K)
g = 0,54

2,30

ДЪРВЕНА ВРАТА -2бр.(поз.22)
A = 2,07 m2
U = 2,63 W/(m2K)
g = 0,51

0.90

ТИП 10 (5броя)

ДЪРВЕН ПРОЗОРЕЦ-1бр.(поз.23)
A = 4,86 m2
U = 2,63 W/(m2K)

1,80

g = 0,51

PVC ПРОЗОРЕЦ-4бр.(поз.10)
A = 4,86 m2
U = 1,70 W/(m2K)
g = 0,57

2,70

ТИП 11 (6 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ-6бр.(поз.11)
A = 0,36 m2
U = 1,7 W/(m2K)
g = 0,57

0,60

0.60
ТИП 12(2 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.12)
A = 2,40 m2

1,20

U = 1,70 W/(m2K)
g = 0,57

2,00

ТИП 13(1 брой)

2,00

РVС ПРОЗОРЕЦ (поз.13)
A = 2,4 m2
U = 1,70 W/(m2K)
g = 0.57

0.90

ТИП 14 (4 броя)

PVC ПРОЗОРЕЦ(поз.14)

1,60

A = 3,96 m2
U = 1,70 W/(m2K)
g = 0,57

2,20

5.5. Количествени сметки:

5.5.1.Топлинно изолиране на външни стени:
№

Видове СМР

Мярка

Количество

1

Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле

м2

1900

2

Полагане на топлоизолация с EPS 8см. вкл. две тераколови
шпакловки и стъклофибърна мрежа

м2

2171

3

Полагане на топлоизолация с XPS 8 см цокъл вкл. две
тераколови шпакловки и стъклофибърна мрежа

м2

359

4

Полагане на мрежа и шпакловане (тераси)

м2

62

5

Обръщане около прозорци EPS 2см. вкл. две тераколови
шпакловки , стъклофибърна мрежа и силикатна мазилка

м2

860

6

Полагане на водооткапи

м'

304

7

Грундиране преди мазилка

м2

2593

8

Полагане на фасадна силикатна мазилка

м2

2233

9

Полагане на минерална мозаечна мазилка по цокли

м2

359

10 Полагане на ъгъл с мрежа

м'

263

11 Полагане на Ал подпрозоречни поли

м'

406

5.5.2. Топлинно и хидро изолиране на покрив:
№

Видове СМР

Мярка

Количество

1

Демонтаж и монтаж нна съществуваща гръмоотводна
инсталация

кв.м.

1260

2

Демонтиране на стара хидроизлоация и почистване на
основата, включително изкърпване на язви

кв.м.

1260

3

Демонтиране на съществуваща ламаринена обшивка по
бордове

л.м.

280

4

Доставка и полагане на пароизолационно фолио

кв.м.

1260

5

Доставка и полагане на топлоизолация XPS – 12 см

кв.м.

1260

6

Доставка и полагане на полиетилен (със застъпване)

кв.м.

1260

7

Доставка и полагане на цименто-пясъчна замазка (1:2,5),
армирана, карирана на карета с размер 3х3 м, дебелина от
4-10 см

кв.м.

1260

8

Направа на холкер (мин. 7х7см)

л.м.

280

9

Грундиране на основата със студен битумен грунд

кв.м.

1260

бр

25

кв.м.

1380

л.м.

280

бр

15

куб.м

50

Мярка

Количество

10 Доставка и полагане на отдушници – 1 бр/50кв.м.
Доставка и полагане на 2 слоя битумна мушама с
газопламъчно залепване с армировка от нетъкан полиестер
или стъклен боал, модифициран с полимери. Първи слой
11 мин. 3,0кг/кв.м. Втори слой мин. 4,5 кг/кв.м. с минерална
посипка от шисти
12 Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина
по бордове и калканни стени. Разгъвка по-голяма от 50 см.
13 Доставка и монтаж на воронки, включително розетки
14 Товарене и извозване на строителни отпадъци

5.5.3. Подмяна на осветителни тела:
№

Видове СМР

1

Демонтаж на осветителни тела с ЛНЖ

бр.

66

2

Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни
тела 1х18W

бр.

46

3

Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни
тела 2х18W

бр.

20

5.5.4. Изготвяне на проект по част "ОВ" и реконструкция на вътрешноотоплителна инсталация , съгласно количествени сметки, неразделна част от проекта.

5.5.5. Подмяна на дограма:
№
1

Видове СМР
Подмяна на дограма , включително и измазване с разтвор
от двете страни и Ал подпрозоречни поли. Натоварване и
извозване на строителни отпадъци

Мярка

Количество

м2

87

Всеки участник може да се запознае с Доклад за енергийно обследване, с оценка на
техническите характеристики и Технически паспорт на ДГ 48 „Братя Грим” в сградата
на СО-район „Сердика”, бул.Княгиня Мария Луиза №88, ет.4.

6. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:
Участникът трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове
строително-монтажни работи и съоръжения, предвидени за изпълнението на обекта.
Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. 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.
ІV. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. ДОКУМЕНТИ 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 решението за
откриване на процедурата.
2. РАЗЯСНЕНИЯ:
Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на
обществената поръчка в срок до седем дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.
Възложителят е длъжен в срок до три дни от получаване на искането 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 решението за
откриване на процедурата.
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).
Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице защита на личните данни
или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информация относно
изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за
някои от лицата.
3.3 Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
3.3.1. за когото са налице основанията за задължително отстраняване;
3.3.2. който, не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл.39 от
ППЗОП и изисквани в настоящите указания;
3.3.3. който, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия от Възложителя;
3.3.4. 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.
4.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност:
4.1.1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на
строителите, съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в
аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за
посочения обхват на дейности. Персоналът за изпълнение на поръчката трябва да включва
проектант по част "ОВ" с пълна проектантска правоспособност, в съответната област.

4.1.2. За доказване на тези обстоятелства участникът предоставя (декларира) в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това
съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен са длъжни да предоставят информацията.
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва
да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен
професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.
4.2. Икономически и финансови изисквания към участниците:
4.2.1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си.
Минимални изисквания: Участниците да имат оборот, в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката не по-малко от 445 000 лв. общо за последните три години, в
зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал
дейността си.
4.2.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за годишния
финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
4.2.3. Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност"
или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие
с чл.171 от ЗУТ.
Минимални изисквания: Застраховката "Професионална отговорност" трябва да
е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и валидно за срока на
изпълнението и. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на
катергорията на обекта, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството.
4.2.4. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи заверено
копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и
характера на поръчката и валидно за срока на изпълнението и. За участник,
установен/регистриран извън Република
България, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
4.3. Технически и професионални способност:
4.3.1. Участниците следва да имат опит в дейности с предмет идентичен или сходен с
настоящата обществена поръчка. Под "дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
предмета на поръчката" следва да се разбира извършването на всяка една от посочените мерки
за енергийна ефективност (СМР): Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно и
хидроизолиране на покрив; Подмяна на осветителни тела; Реконструкция на вътрешно топлителна инсталация и изготвяне на проект по част "ОВ" и Подмяна на дограма.
Минимални изисквания: През последните 5 години считано от датата на подаване на
офертата, участника следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичeн или сходен
с този на поръчката на минимум три обекта.

4.3.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира)
информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване
изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП.
4.3.3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение
на поръчката.
Минимални изисквания: Персоналът, следва да включва:1. Ръководител на екипа:
Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна.
Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация
строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си
квалификация/специалност. 2. Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл.
чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно
законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит
като технически ръководител. 3. Проектант по част "ОВ": с образователноквалификационна степен „магистър ", притежаващ три години професионален опит и
проектантска правоспособност, в съответната област; 4. Специалист по електротехника:
Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална
квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на
професионалната си квалификация/специалност.5. Специалист по отопление и вентилация:
Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална
квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на
професионалната си квалификация/специалност. 6. Специалист за контрол по
качеството/отговорник по качеството: Висше образование с професионална квалификация
"строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 7. Специалист по
здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и
здраве при работа съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд или
еквивалентен курс на обучение. Професионален опит в осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.
4.3.4. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира)
информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване
изискванията на чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП.
4.3.5. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
Минимални изисквания: Участникът следва да удостовери съответствие 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 и 3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване най-малко три
обекта, на системи за управление на здравето и безопасността при работа или
еквивалентна.
4.3.6. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира)
информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване
изискванията на чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП.
В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя. В случаите, когато се подава 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 кандидатът или 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, доказващ съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При използване капацитета на третите лица, те трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
5.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 публично
състезание.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
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. 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.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си.
8. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария
Луиза №88, до 17.00 часа на 10.10.2016г.
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.
9. 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.
Върху опаковката участникът записва предмета на обществената поръчка,
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
1.
В опаковката се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника – Образец №3.
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 – 120 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.
6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. В запечатаната непрозрачна опаковка се представя офертата, която трябва да
съдържа следните документи:
1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
1.2. Копие на документ, доказващ правните основания за създаване на обединение (ако е приложимо);
1.3.ЕЕДОП - (Образец №1);
1.4.Ценово предложение – (Образец №2);
1.5. Техническо предложение:
1.5.1.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.
1.5.2. Предложение за изпълнение на поръчката - (Образец №3);
1.5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4);
1.5.4.Декларация за срока на валидност на офертата – (Образец № 5).
1.5.5.Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 6);
1.5.6.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 № 7);
1.5.7.Декларация за посещение на обекта – (Образец № 8).
1.5.8. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП (Образец №9).
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. Предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение се подписват
само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред
възложителя представителните си функции.
V. 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 заявления за участие и/или 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 и
оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис
"Предлагани ценови параметри".
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с
което приключва публичната част на заседанието.

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.
Възложителят издава решение за възлагане на обществената поръчка или за
прекратяване на процедурата.
VІ. 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, ще бъдат оценявани 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.22 от проектодоговора,
- Pn е предложената неустойка при забавяне от участника за всеки просрочен
ден съгласно чл. 22 от проектодоговора,
- Рmах е най-високата предложена неустойка при забавяне от участниците за
всеки просрочен ден съгласно чл. 22 от проектодоговора.

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула:
Кn = 0.60 х К1n + 0.30 x К2n + 0.10 x К3n
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. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил най-голям брой
точки в комплексната оценка.
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.
VІІ. ДОГОВОР
1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, след решение на СОС и осигурено
финансиране от Столична община.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за
изпълнител, представя следните документи:
1.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
1.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по
седалището на участника;
1.3. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от
стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
1.3.1. парична сума внесена на касата на СО-район "Сердика", ст.321, ет.3 или
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;
1.3.2. банкова гаранция (оригинал);
1.3.3. 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.
1.4.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.
1.5. 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.
1.6. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение
са описани в проекто- договора за възлагане на обществената поръчка.
1.7. 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.

1.8. 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.
1.9.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.
2. ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1.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.
2.2. 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.
VІІІ. 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, като съобщението, се подписва 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.
ІХ.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. ЕЕДОП - (Образец №1);
2. Ценово предложение – (Образец №2);
3. Предложение за изпълнение на поръчката - (Образец №3);
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Образец
№ 4);
5. Декларация за срока на валидност на офертата - (Образец № 5).
6. Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 6);
7. 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 № 7);
8. Декларация за посещение на обекта – (Образец № 8).
9. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП (Образец №9).

