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РАЗДЕЛ II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

 1. Правно основание: Изборът на вида процедура е на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване на законовите правила и осигуряване 

на прозрачност при възлагане на услуги от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП. 

Разделянето на обществената поръчка на две обособени позиции – проектиране и 

строителство е нецелесъобразно и би довело до затруднения за възложителя. Провеждането на 

подобен вид поръчки с идентичен предмет е изрично предвидено в Закона за обществените 

поръчки като възможност за съвместяването и на проектирането и на строителството в една 

процедура. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на 

изпълнението на двете поръчки по двете обособени позиции, а оттам и до разминаване и 

необосновано отлагане на изпълнението на строителството. При възлагане на обществената 

поръчка на един Изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнение на 

строителството, проектното предложение, което ще направи проектантският екип на 

Изпълнителя, ще бъде максимално съобразено с техническия му капацитет и ресурс, необходим 

за изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, което ще 

допринесе и до повишаване на качеството и завършването в срок на строителството. 

Обществената поръчка е свързана със строителство на стойност до 5 000 000 лв. без 

ДДС, поради което е определена процедура за възлагане чрез процедура публично състезание 

(по реда на глава 25 от ЗОП). 

 

 2. Възложител 
Възложител на настоящата обществена поръчка е Национална академия за театрално и 

филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов". 

 

 3. Предмет и цел на обществената поръчка – „Изпълнение на инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизация и обновяване 

на учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и 

ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““. 

 Обществената поръчка е във връзка с проект BG16RFOP001-3.003-0008 

“Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за повишаване качеството, 

привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 
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Основната цел на обществената поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на 

Инженеринг – проектиране, строителство, авторски надзор.  

 

Дейността включва следните основни поддейности: 

 

- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ с обхват и 

съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. на МРРБ с предмет „Основен ремонт и частична реконструкция на сградата на 

НАТФИЗ на ул. „Стефан Караджа“ № 20, гр. София“. Проектът следва да се разработи за 

следните части: 

 Архитектура (водеща проектна част); 

 Конструктивна; 

 Електрическа; 

 Слаботокови инсталации; 

 Пожароизвестяване и оповестяване; 

 Отопление, вентилация и климатизация (ОВК); 

 Енергийна ефективност; 

 Сценична механизация; 

 Сценично осветление;  

  Водоснабдяване и канализация (ВиК); 

 Пожарна безопасност; 

 План за безопасност и здраве (ПБЗ); 

 План за управление на строителните отпадъци (ПУСО); 

 Количествена сметка по всички проектни части и подробна количествено-стойностна 

сметка по всички проектни части. 

 Проектните части следва да са съгласувани, както с водещата част Архитектура, така и 

помежду си.  

 Техническият инвестиционен проект следва да се разработи при стриктно спазване и 

изпълнение на мерките, заложени в изготвените: 

 Технически паспорт от 05.2016 г. 

 Технически доклад от извършеното конструктивно обследване  

 Доклад за обследване за енергийна ефективност на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ от 

05.2016г., Резюме на доклад за извършено обследване за енергийна ефективност на 

сграда 

 Сертификат №462БКЦ001 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация 

 

Инвестиционният проект следва да се съгласува с всички административни структури, 

чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на Проекта. 

Инвестиционният проект е основание за издаване на разрешение за строеж на основание чл.148 

от ЗУТ. 
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Отстраняване от Проектанта за своя сметка на недостатъците на Проекта, установени в 

хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на 

съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол 

по част „Конструктивна” съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на 

строителството; 

 

- Извършване на авторски надзор от Проектанта по време на строителството в 

съответствие с действащото българско законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на 

МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти). 

 

-  Извършване на строително-ремонтни работи (строеж), съгласно изготвения от 

Изпълнителя и утвърден от Възложителя Инвестиционен проект за строежа, одобрен на 

основание чл.142 от ЗУТ в съответствие с Обяснителната записка, количествената сметка за 

видовете работи, спецификациите и детайлите към проекта, по Графика за изпълнение на 

Строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга, Разрешението за строеж и 

изискванията на Техническата спесификация и Изискванията за изпълнение на поръчката, част 

от настоящата документация. 

Забележка!Основният ремонт е строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ и за 

законосъобразното му извършване абсолютна предпоставка е одобряване на инвестиционен 

проект съгласно чл.142 от ЗУТ, както и издаване въз основа на него на разрешение за строеж на 

основание чл.148 от ЗУТ. 

- Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация, която 

приключва с разрешение за ползване съгласно чл.177 ЗУТ. 

 

- Гаранционно поддържане на Строежа, включващо отстраняване на проявени Дефекти 

през Гаранционните срокове, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка. 

 

4. Обект на обществената поръчка. 
Обект на настоящата обществена поръчка е „проектиране и изпълнение на 

строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. и ал.2 от ЗОП.  

 

Код по СРV номенклатура – основен код 45214300 и допълнителен код 71315000.  

 

Изпълнителят е „Проектант“ по смисъла на чл. 162 от ЗУТ и изискванията на Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и „строител“ по 

смисъла на чл.163 от ЗУТ, с всички произтичащи и от този закон права и задължения.  

 

Изпълнителят е „Строител” по смисъла на ЗУТ и е физическо или юридическо лице, 

включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008“Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за 
повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020г. 

 

 

правоспособност, което по писмен договор с Възложителя изпълнява строежа в съответствие с 

издадените строителни книжа.  

 

Строителят носи отговорност за:  

Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията 

на чл. 169, ал. 1 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи 

и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;  

Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и 

други в съответствие със съществените изисквания към строежите;  

Съхраняването на екзекутивната документация, когато това е определено от Възложителя, 

както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;  

Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните 

книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ; 

Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от 

свои виновни действия или бездействия; 

Забавянето на плащанията от страна на Възложителя не е основание за спиране или 

забавяне на строително-монтажните работи от страна на Изпълнителя; 

Изпълнителят е длъжен да съставя и да участва в съставянето на всички актове и 

протоколи, които се изготвят по време на строителството в съответствие с нормативната 

уредба; 

Изпълнителят е длъжен преди съставяне на Протокол обр.15 за предаване на строежа от 

Изпълнителя и приемането му от Възложителя да представи всички документи, 

удостоверяващи изпълнения строеж и необходими за издаване на Удостоверение за въвежданто 

му в експлоатация; 

Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя смека със своя персонал и свои материали 

всички възникнали дефекти по строежа вследствие на нормалната му експлоатация в срокове, 

съгласно предложените от Изпълнителя, но не по малки от гаранционните срокове, предвидени 

в Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

 

5. Критерий за възлагане 

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. 

 

6. Място и срок за изпълнение на поръчката 

Място на изпълнение на поръчката е сградата на НАТФИЗ на ул. „Стефан Караджа“ № 20, 

гр. София. 

 

Срокът на договора за изпълнение на инженеринга е не повече от 600 (шестстотин) 

календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора, но не по-късно от 

31.12.2018г. 

Срокът за съобщаване на дефекти (гаранцията за добро изпълнение) е 365 дни след срока 
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за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.  

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и е до датата на 

приключване на строителството и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване 

годността за приемане на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството (Време за завършване). 

 

Срокът включва времето за изготвяне на Инвестиционния проект (изпълнението на 

Проектантските работи) и времето за изпълнение на Строително – монтажните работи за целия 

обект, предмет на настоящата обществена поръчка, разпределен както следва: 

а) Срок за изпълнение на Проектантските работи (ПР) (изготвяне на Инвестиционния 

проект, съгласуване със заинтересованите институции и получаване на разрешение за строеж), 

е общо до 150 (сто и петдесет) календарни дни. 

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и е до датата на 

Окончателно завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемо – 

предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувателните писма и на 

Инвестиционен проект, придружен с Доклад за съответствие на инвестиционния проект и 

становище от Надзора по Договора. 

Извършените проектантски работи в пълен обем и качество се приемат с протокол от 

Възложителя и след отстранени забележки по проекта, ако има такива, като в този период се 

включва само времето за проектиране.  

Срокът спира да тече в края на всеки междинен етап и продължава да тече от началото на 

следващия междинен етап. 

Изпълнението на проектантските работи ще се извърши в два подетапа, както следва: 

Първи междинен подетап („Съществено завършване на проектантските работи”) – с 

продължителност до 90 (деветдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на 

влизане в сила на Договора и завършва с окончателното предаване на Инвестиционния проект 

(чрез приемо-предавателен протокол) за одобрение от Възложителя.  

Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни 

дружества няма да се счита за завършена.  

При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, Възложителят писмено 

уведомява Изпълнителя, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната 

разработка, който не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни. Времето от 

получаване на писменото уведомление на Възложителя за отстраняване на непълнотите, 

пропуските и/или грешките в изработения Инвестиционен проект до представянето му в обем и 

съдържание, определени със Заданието за проектиране се включва в срока за изпълнение на 

Проектантските работи по този подетап. 

 

Втори междинен подетап („Окончателно завършване на проектантските работи”) – с 

продължителност до 60 (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на 

писмото от Възложителя за одобряване на проекта и завършва с подписване на Протокол обр. 1 

за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж . Този 

етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива и окончателно 
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предаване на оригинали и копия на съгласувателните писма и на Инвестиционния проект и 

издаване на Разрешително за строеж 

 

б) срок за изпълнение на Строително–монтажните работи (СМР), е до 450 (четиристотин 

и петдесет) календарни дни. 

Срокът започва да тече от съставяне на Протокол обр. 2 (2а) за откриване на строителна 

площадка и даване на линия и ниво на строежа и е до датата на приключване на строителството 

и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (Време за завършване). 

 

 

5. Срок на валидност на офертите 

5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 180 (сто и осемдесет)  

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора за обществена поръчка. 

5.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да 

удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя 

и в определения в нея срок. 

 

6. Прогнозна стойност 

6.1. Прогнозна стойност на обществената поръчка е 2 097 968.84 лв. (два милиона 

деветдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и четири 

стотинки) без ДДС, разпределена както следва: 

- идготвяне на технически проекти – 70000 лева (седемдесет хиляди лева) без ДДС,  

- авторски надзор – 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС, 

- извършване на СМР – 1997538,24 лева (един милион деветстотин деветдесет и седем 

хиляди петстотин тридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС, 

- разходи за СМР на общи части, които са общи и за книжарницата и ресторанта – 

20430,60 (двадесет хиляди четиристотин и тридесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС. 

Стойността с ДДС възлиза на 2517562,61 лева (два милиона петстотин и седемнадесет 

хиляди петстотин шестдесет и два лева и шестдесет и една стотинки). 

6.2. Оферти на участници, които надхвърлят определения финансов ресурс, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия 

на възложителя. Определените единични стойности по дейности се явяват максимални по 

процедурата, като оферти над тях ще бъдат отстранявани. В ценовото предложение се 

включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват в техническата спецификация. Участник, предложил единична цена по-висока от 

прогнозните, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Възложителят ще заплаща само 

реално извършените дейности по обществената поръчка. 
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7. Финансиране: Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за 

висшите училища в Република България“ № РД-02-37-226/25.10.2016г., скючен във връзка с 

проектно предложение ИСУН № BG16RFOP001-3.003-0008 „Модернизация и обновяване на 

учебната среда – гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и е съфиннасирана от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

 

8. Начин на плащане:  

Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за 

изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена следната схема на плащанията 

 

8.1. Авансово плащане 

8.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предвижда Авансово плащане за изпълнение на Проектантски 

работи. 

8.1.2. Авансово плащане за изпълнение на Строително-монтажни работи: 

В 28 (двадесет и осем) дневен срок, считано от Датата на започване (подписване на 

Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 

ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и след представяне на Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, 

Възложителят превежда на Изпълнителя авансово 10 % от Цената за изпълнение на строително 

– монтажните работи в лв. с ДДС. 

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя от Изпълнителя в 

оригинал в 28 (двадесет и осем) дневен срок, считано от Датата на започване подписване на 

Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Гаранцията за обезпечаване на 

авансовото плащане се предоставя в една от следните форми: 

- Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя 

(по образец на банката издател, одобрена от Възложителя), покриваща пълния размер на аванса 

с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово 

плащане по договора, при условията посочени в него. 

- Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава предоставения аванс за 

изпълнението на строително – монтажните работи, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията 

посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя). Застраховката, 

следва да покрива пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнението на задължението 

по Договора на Изпълнителя да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно 

договора. 

Авансът се изплаща след представяне на Възложителя на следните документи: 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008“Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за 
повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020г. 

 

 

- Оригинал на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в една от горе 

упоменатите форми, в полза на Възложителя, предварително одобрена от него, покриваща 

пълния размер на аванса с ДДС, и  

- Фактура на стойност, равна на стойността на авансово плащане. 

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 450 

(четиристотин и петдесет) календарни дни, считано от Датата на започване (подписване на 

Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 

ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). Възложителят може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на 

авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок. 

Авансовото плащане се погасява изцяло от Междинните плащания по договора. 

Погасяването се извършва чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от 

всичките Междинните плащания към Изпълнителя, без последното Междинно плащане, от 

което окончателно се погасява остатъкът от предоставения аванс по договора. 

8.2. Плащане за изпълнени Проектантски работи: 

Плащането е в размер на стойността на Цената за изпълнение на проектантските работи - 

Глобална сума от Ценовата оферта, и се извършва в срок до 10 календарни дни след 

Окончателното завършване на проектантските работи и след приемане на извършените 

проектантски работи в пълен обем и качество с протокол и утвърждаване от Възложителя, въз 

основа на следните документи: 

1. Сертификат за изпълнени проектантски работи, съставен от Изпълнителя, заверен от 

Консултанта – независим строителен надзор и одобрен от Възложителя, с приложени към него 

Протокол/и за извършените и приети от Възложителя проектантски работи и отстранени 

забележки по проекта, ако има такива, влязло в сила разрешение за строеж, и  

2. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Сертификата 

по т. 1 от страна на Възложителя. 

8.3. Плащане на изпълнени СМР: 

8.3.1 Междинни плащания за СМР: 

Първо междинно плащане, в размер на 30 % от цената по договора за извършени СМР. 

Извършва се в 28 (двадесет и осем) дневен срок след доказване на реално извършени и приети 

видове работи, в обем не по-малък от 30 % от предвидените в проекта СМР. 

Второ междинно плащане, в размер на 30 % от цената по договора за извършени СМР. 

Извършва се в 28 (двадесет и осем) дневен срок след доказване на реално извършени и приети 

видове работи, в обем не по-малък от 60 % от предвидените в проекта СМР. 

Трето междинно плащане, в размер на 20 % от цената по договора за извършени СМР. 

Извършва се в 28 (двадесет и осем) дневен срок след доказване на реално извършени и приети 

видове работи, в обем не по-малък от 90 % от предвидените в проекта СМР. 

8.3.2. Окончателно плащане за изпълнение на СМР: 

Окончателното плащане не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата 

стойност на СМР, предмет на договора. 
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Окончателното плащане ще се извърши по одобрената подробна КСС към 

инвестиционния проект и заменителни таблици (ако са приложими), с изключение на 

удръжките и изплащанията на задържани суми), в случай че има такива. 

От окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай 

че има такива. 

Плащанията за изпълнени СМР от Възложителя към Изпълнителя се извършват въз 

основа на следните документи: 

а) Количествено-стойностна сметка. На Изпълнителя се заплаща за съответното 

количество извършена от него работа, съгласно посочената в Количествено-стойностната 

сметка единична цена; 

б) Количествено-стойностната сметка се изготвя от Изпълнителя и одобрява от Надзора 

и Възложителя с утвърждаването на Инвестиционния проект. КСС от Инвестициония проект се 

остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи. 

в) Доклад за извършените СМР, който съдържа и информация относно хода на 

изпълнение на Договора, с приложени към него документи – надлежни доказателства за 

качеството на изпълнените СМР; 

г) Междинен Сертификат за плащане за изпълнени СМР или Сертификат за окончателно 

плащане, съставен/и от Изпълнителя, заверен/и от Надзора по Договора и одобрен/и от 

Възложителя; 

д) Данъчна фактура, издадена от Изпълнителя след одобряването на съответния 

Сертификат от страна на Възложителя. 

е) Разрешение за ползване, издадено от ДНСК по реда на чл.177 от ЗУТ – изисква се по 

отношение на окончатеното пращане.   

8.3.3. Плащането на стойността на авторския надзор ще се извърши в 28 (двадесет и 

осем) дневен срок след подписване на акт обр.15, съставяне на екзекутивна документация, 

приемно-предавателен протокол за действително извършени услуги по осъществен авторски 

надзор на обекта, подписани от страните и оригинална фактура за плащане на определената по 

офертата стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания 

1.1. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от 

възложителя условия. 

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него следва да подпишат и представят 

учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 
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 уговаряне на солидарна отговорност между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в 

случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 

юридическо лице. 

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на 

офертите. 

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

1.2.4. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 

регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 

подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.3. Участникът може да се позовава 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. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът 

може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Третите лица 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. 

1.4.  Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят 

на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 

т. 1.4.1. 

1.4.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  
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1.4.4. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата 

1.4.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за 

подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности.  

1.4.6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе, заедно с 

копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от 

тяхното сключване.  

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение.  

1.6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура. 

1.7. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

който: 
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила 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.  

Не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година. 
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2.1.4. е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. установено е, 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. 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 

- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник: 

2.2.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си. 

2.3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници: 
2.3.1. които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

2.3.2. свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка: т. 2.3.1. не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар 

в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 
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Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон;  

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;  

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения 

и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

2.4. Лицата чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и т. 2 са, както следва: 

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по ал. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 

а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 4 от 

Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

з) в случаите по б. „а” – „ж” и за прокуристите, когато има такива;  
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и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 

В случаите по б. „ж“ когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава 

само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

2.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се прилагат и 

по отношение на подизпълнителите и на третите лица.  

2.6. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по  

чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП чрез 

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 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. 

2.7. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той 

е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП. 

2.8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят 

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т 1,2 и 7 и чл. 55. ал. 

1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от лицата. 

В случаите по т. 2.9., когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани 

критериите за подбор се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

2.9. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице: 

2.9.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

състава на обединението. 

2.9.2. Декларацията 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, се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението. 

2.10. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица ЕЕДОП се представя от всеки един от тях. 

 

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 
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Възложителят поставя изискване към участниците относно годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност, както следва: 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от 

Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи, минимум Първа група, 

Трета категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или да притежава такава регистрация в 

професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – 

чуждестранни лица. 

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще 

извършват дейностите по строителство, за които се изисква вписване в ЦПРС. 

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват 

информация за наличието на такава регистрация в част IV, буква „А“, поле 1 в ЕЕДОП - 

(Образец №1) към документацията за обществената поръчка.  

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 

ЗОП, участниците представят заверено копие на валидно удостоверение за наличието на такава 

регистрация издаден от компетентен орган, а чуждестранните лица - аналогичен документ, 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.  

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител: 

- Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава 

регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за 

изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя преди подписване на договора. 

3.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

3.3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците  

3.3.1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка 

Професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от 
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ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер, съгласно чл.5, ал. 2 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията 

строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка. 
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват полето 5 в част 

IV, буква „Б“ в ЕЕДОП - (Образец № 1) към документацията за обществената поръчка.  

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, 

участниците представят заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“. За 

участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че 

тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да 

имат съответната застраховка.  

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител: 

- заверено копие на валидна Застраховка „Професионална отговорност” на участниците в 

строителството и проектирането. 

3.3.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата на строителството, 

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 в размер на 

4 000 000 лева (четири милиона лева) без ДДС. 
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация за 

в част IV, раздел Б, т.2а и 2б  в ЕЕДОП - (Образец №1) към документацията за обществената 

поръчка.  

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, 

участниците представят заверено копие на годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от 

съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в 

която участникът е установен.  

Забележка: Изискваният минимален общ оборот е съобразен със стойността, обема и 

срока за изпълнение на обществената поръчка и не надхвърля двукратният размер на нейната 

прогнозна стойност. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител представя: 

-справка на оборота в сферата на строителството за последните три приключили 

финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 

дейността си заедно със заверено копие на годишните финансови отчети и/или техните 

съставни части. 

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от 

Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с 

помощта на всеки друг документ, който Възложителят приема за подходящ. 
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3.4. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка  

3.4.1.1.Участниците трябва да имат опит в проектирането, идентично или сходно с 

предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира услуги по 

изработване на технически инвестиционни проекти за строителство и/или реконструкция, и/или 

рехабилитация, и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

сграда за обществено обслужване, попадаща в обхвата на минимум  Първа група, Трета 

Категория, с РЗП минимум 3 300,00 кв. м., и съдържаща поне една театрална зала, или на 

такива с еквивалентни характеристики във и извън страната.  

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител: 

- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. 

3.4.1.2. Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на минимум на 

едно строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. 

За строителство „сходно“ с предмета на поръчката се приема ново строителство и/или 

реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на обществени сгради, или многофамилни жилищни сгради, или на такива с 

еквивалентни характеристики във и извън страната с РЗП минимум 2 000 кв.м, попадащи в 

обхвата на минимум I група III категория. 

Участникът може да се позове на предишни договори, които е изпълнил като главен 

изпълнител, включително и като член на обединение, но само в рамките на своето собствено 

участие в този проект. Участникът може да се позове и на предишни договори, в които е 

участвал като подизпълнител, но само в рамките на предмета на подизпълнителския договор. 
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват списъка в част 

IV, буква „В“, поле 1а /1б в ЕЕДОП - (Образец № 1) към документацията за обществената поръчка, 

с извършените строителни дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.  

В случаите, в които Участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като 

подизпълнител се описва дела и частта от дейностите, които Участникът самостоятелно е изпълнил.  

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, 

участниците представят доказателства за изпълненото строителство под формата на удостоверения 

за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител: 
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- Списък на стоителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. 

3.4.2. Участникът трябва да разполага с минимално посочения от Възложителя състав от 

технически лица с определена професионална компетентност за изпълнение, включени или не в 

структурата на участника, включително тези, които ще отговарят за контрола на качеството на 

строителството. 

3.4.2.1. Участниците попълват в ЕЕДОП, като в него представят и списък с посочените 

конкретно лица, с необходимата професионална квалификация и компетентност, както следва: 

А) Проектантски състав: 

Участниците трябва да осигурят за изпълнението на поръчката правоспособни проектанти 

- ключови експерти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 

1. Проектант по част „Архитектура“ и водещ проектант – ключов експерт: 

- образование: висше образование по специалност „Архитектура“ или еквивалентна с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент; 

- общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността; 

- специфичен професионален опит: да е изработил в качеството си на Проектант по част 

„Архитектура“ и водещ проектант на проектиране, идентично или сходно с предмета на 

настоящата обществена поръчка, който проект да е приет от възложител; 

2. Проектант по част „Сценично осветление“ - ключов експерт: 

- образование: висше образование по специалност „Електроинженер “ или еквивалентна с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент; 

- общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността; 

- специфичен професионален опит: да е избаротил в качеството си на правоспособен 

проектант по част Сценично осветление на проектиране, идентично или сходно с предмета на 

настоящата обществена поръчка, който проект да е приет от възложител; 

3. Проектант по част „Сценична механизация” - ключов експерт: 

- образование: висше образование по специалност „Машинен инженер“ или еквивалентна 

с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент; с пълна проектантска 

правспособност по част „Машинно-конструктивна и машинно- технологични системи 

- общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността; 

- специфичен професионален опит: да е изработил в качеството си на проектант по част 

Сценична механизация на проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата 

обществена поръчка, който проект да е приект от възложител; 

Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира услуги по 

изработване на технически инвестиционни проекти за ново строителство и/или реконструкция, 

и/или рехабилитация, и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

сграда за обществено обслужване, попадаща в обхвата на минимум  Първа група, Трета 

Категория, с РЗП минимум 3 300,00 кв. м., и съдържаща поне една театрална зала, или на 

такива с еквивалентни характеристики във и извън страната.  

Участниците трябва да осигурят за изпълнението на поръчката правоспособни 

проектанти – неключови експерти, по следните проектни части: 
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- част Конструктивна-  

- част Отопление, вентилация и климатизация 

- част Енергийна ефективност 

- част Електрическа 

- част Водоснабдяване и канализация 

- част Пожарна безопасност  

- част План за безопасност и здраве  

- част План за управление на строителните отпадъци 

- част Слаботокови инсталации; 

- част Пожароизвестяване и оповестяване; 

- част Подробни количествени сметки. 

 

Проектантите следва да притежават Пълна проектантска правоспособност по 

специалността, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), 

респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на 

професионални квалификации за чуждестранни лица; При участник чуждестранно физическо 

или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в 

която са установени. 

Забележки: Допустимо е проектант, който разполага с необходимата правоспособност да 

бъде определен за проектант по повече от една проектни части. 

Б) Състав при изпълнение на строителството: 

1.Ръководител на обекта - 1 (един) брой: 

Професионална област (квалификация): висше или средно специално образование по 

специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско 

строителство” или еквивалентна строителна специалност. 

Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (едно) изпълнено и 

прието от възложител строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

За строителство „сходно“ с предмета на поръчката се приема ново строителство и/или 

реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на обществени сгради,попадащи в обхвата на минимум Първа група, трета 

категория или на такива с еквивалентни характеристики във и извън страната с РЗП минимум 

3300 кв.м. 

2. Технически ръководител части архитектурно-строителна и ВиК.  

Техническият ръководител трябва да е технически правоспособно лице, съгласно 

чл.163а, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) - лица, получили дипломи от 

акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или 

"архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и 

"Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при 
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условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, 

легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.  

Техническият ръководител трябва да има стаж най-малко 5 години като технически 

ръководител и да е изпълнявал тези функции при изграждането на минимум един обект. 

3. Технически ръководител част Електрическа.  

Техническият ръководител трябва да е технически правоспособно лице, съгласно 

чл.163а, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) - лица, получили дипломи от 

акредитирано висше училище с квалификация "електро инженер", както и лицата със средно 

образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в 

областта на електротехниката. Техническа правоспособност може да бъде призната на 

чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато 

притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на 

ЗУТ. 

4. Технически ръководител част Отопление.  

Техническият ръководител трябва да е технически правоспособно лице, съгласно 

чл.163а, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) - лица, получили дипломи от 

акредитирано висше училище с квалификация "инженер по отопление и вентилация", както и 

лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 

квалификация в областта на отоплителната и вентилационна техника. Техническа 

правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, 

установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния 

ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. 

5. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ).  

Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална 

квалификация строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ или еквивалент. 

Не се допуска експертът по безопасност и здраве да изпълнява и други функции. Да има 

валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение 

съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37/2004 г.) или 

еквивалентен за чуждестранно лице 

Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен и 

приет от възложител обект. 

6. Експерт Контрол по качеството.  

Експертът трябва да е преминал курс на обучение и да притежава удостоверение. 

Професионална област (квалификация): да е преминал курс и придобил правоспособност 

за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 

Специфичен опит: минимум 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по 

качеството при изпълнение на СМР 

При подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор чрез 

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се 
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попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация за участие, 

като се попълват относимите текстове в него за публично състезание. 

 

  В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 

посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от 

поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в 

офертата си  следва да се представи ЕЕДОП за всеки един от тях и доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения 

  В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети 

лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата 

документи за поетите от третите лица задължения. 

  Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който  може да 

води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

  Участниците могат 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 при условията на чл. 

65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

  В случай, че участник използва капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя отделно 

за тях.  

3.4.3. Участниците в процедурата трябва да разполагат с посочените в настоящата и 

обявлението за обществена поръчка, технически средства за изпълнение – собствени или наети. 

3.4.3.1.Участниците следва да разполагат с минимално техническо оборудване, както 

следва: 

1. Автомобил лекотоварен – 1 брой; 

2. Автомобил тежкотоварен – 1 брой; 

3. Металорежещи инструменти – 3 броя; 

4. Подемна машина – 1 брой; 

5. Ударно пробивна машина – 1 брой; 

6.  Скеле/Платформа - 2000 кв.м. 

7. Оградни пана - 2000 м.л. 
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват списъка в част 

IV, буква „В“, т. 9 в ЕЕДОП - (Образец №1) към документацията за обществената поръчка.  
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За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, 

участниците представят доказателства/документи, удостоверяващи наличието на декларираната 

техника. 
Забележка: Следва да се има предвид, че по-горе изброената механизация е 

задължителен минимум, а Изпълнителят е длъжен за качественото и в срок изпълнение на 

поръчката, да осигури всяка друга необходима му механизация. 

3.4.4. Участниците в процедурата трябва да са сертифицирани за следното:  

- ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалентно; 

- ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентно; 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от „Изпълнителната агенция „Българска служба за 

акредитация“ или друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от 

Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

В случай на обединение, изискването се отнася за участника/участниците, който/които ще 

извършват дейностите по строителството. 

Участниците декларират в ЕЕДОП налицието на изискуемите сертификати. За доказване 

на съответствието с това изискване участниците попълват част IV, раздел Г от ЕЕДОП- 

Приложение към настоящата документация. 

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 

ЗОП, участниците представят заверено копие на посочените сертификати. 

 Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител: 

- заверено копие на валидни сертификати за внедрени системи 

4. Гаранции  

4.1.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три)  от стойността на 

договора без ДДС. 

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя, както следва: 

Банка: БНБ ЦУ,  IBAN BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01, BIC: BNBGBGSD  

или  

4.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със 

срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. 

Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 365 дни, след крайния срок на 

договора. 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, 

то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
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4.5. 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.  

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. 

4.7. Възложителят има право да усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 

покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на 

начислените неустойки.  

4. 8. Независимо от посоченото по-горе, Възложителят има право да усвои целия размер 

на Гаранцията за изпълнение, в случай на едностранно прекратяване на Договора от 

Възложителя поради виновно неизпълнение на Изпълнителя.  

4. 9. Гаранцията за Изпълнение не прекратява задълженията на Изпълнителя за 

отстраняване на дефекти по строежа в сроковете декларирани от него в офертата (минималните 

срокове са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени Строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).  

4.10. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и 

обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не 

бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.  

 

5. Други изисквания. 

При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета 

й изисквания на:  

- Техническа спецификация – Приложение № 1  

- Условия за изпълнение на поръчката – Приложение № 2  

По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, 

спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще 

приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.   

Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, 

ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез 

доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен 

начин изискванията, определени от техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде 

предложена за отстраняване.  

Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска 

техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или 

стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако 

участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата 

по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от 
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възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания, неговата 

оферта няма да бъде предложена за отстраняване. 

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

1.4. Офертата се изготвя на български език и се представя на хартиен носител. 

1.5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

„Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;  

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.  

„Контрол“ е налице, когато едно лице:  

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или  

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали 

на конфиденциалност, съответната информация не се публикува от възложителя.  

1.11. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  
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1.12. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.13. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

1.14. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката. 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 

изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в настоящите 

указания изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 10 от ППЗОП. 

2.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен 

документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

 

3. Съдържание на Опаковката: 

3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката – попълва се Образец № 1 
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Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

3.2.1. При подаване на оферта Участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

3.2.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 3.2.1.  

3.2.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се 

представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението. 

3.2.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, когато е 

осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 

електронно ЕЕДОП.  

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, 

с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той 

е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП. 

3.2.7. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:  

1) лицата, които представляват участника;  

2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  

3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи.  

3.2.8. Лицата по подточки 1) и 2) от точка 3.2.7. са, както следва:  

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;  

2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон;  

3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147. ал. 1 от 

Търговския закон;  
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4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон;  

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от 

Търговския закон;  

6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  

7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;  

8) в случаите по предходните т. 1) - 7) - и прокуристите, когато има такива;  

9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени.  

3.2.9. В случаите подточка 8) от точка 3.2.8., когато лицето има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България.  

3.2.10. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят 

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 

1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по 

предходното излечение, 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.  

3.2.11. В случаите по предходната точка 3.2.10., 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.  

3.2.12. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата.  

3.2.13. Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез 

попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за 

всички критерии за подбор“.  

3.2.13. Всички документи, свързани с предложението, следва, да бъдат на български 

език. Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са придружени 

от превод на български език. По предложението не се допускат никакви вписвания между 

редовете, изтривания или корекции. 

Важно: 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 
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Указание за подготовка: 

3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

3.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

3.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

3.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото 

да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или 

акта. 

3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, в 

случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени 

в обединението.  

Документът следва да съдържа следната информация:      

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008“Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за 
повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020г. 

 

 

3.5. Декларацията 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 . 

3.6. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7  от Закона 

за обществени поръчки  

3.7. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата чл. 54, ал.1, т. 3 – 5  от Закона за 

обществени поръчки  

3.8. Техническо предложение  – попълва се  Образец № 2, съдържащо: 

3.8.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

3.8.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане; 

3.8.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се 

Образец № 4; 

3.8.4. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 4; 

3.8.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 5. 

Информация, че са спазени тези изисквания, се предоставя от Изпълнителна агенция ,,Главна 

инспекция по труда”, Национална агенция по приходите към Министерство на финансите, 

Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната политика; 

3.10.6. Декларация за посещение и оглед на обекта; 

3.10.7. Програма за изпълнение, изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Изискванията за изпълнение на поръчката, включваща планиране на проектирането и 

планиране на строителството. 

3.10.8. Линеен график за видовете СМР – по етапност на изпълнението и разпределение 

на ресурсите и работната сила (диаграма на работната ръка). В представения Линеен график 

участникът трябва да включи всички предвидени СМР; 

Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на 

изискванията на възложителя се отстраняват от участие в процедурата, като съответно не 

подлежат на оценка съгласно методиката за оценка. 

Документите се представят в оригинал на хартиен носител, подписани и подпечатани 

на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице, и копие на 

електронен носител Pdf или друг нередактируем вариант (CD или флаш памет USB). 

4. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри " 

1) „Ценово предложение”, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на Договора, което се попълва, съгласно указанията на възложителя, съдържащи се 

в него - попълва се Образец № 6 – в оригинал, подписано от представляващия участника или 

упълномощено лице, и 

2) попълнен образец № 6.1 „Сметка на видове работи с предлагани единични цени“. 

Посочените в Образец № 6.1 единични цени на СМР не формират предлаганата от участниците 

цена за изпълнение на обществената поръчка . 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008“Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за 
повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020г. 

 

 

Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надхвърля 

прогнозната стойност на обществената поръчка, посочена от Възложителя. Определената 

прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, като ценови предложения над нея ще 

бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение 

на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. При изготвяне на 

офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя 

на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.  

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС.  

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата.  

 В единичната цена следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и 

материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на 

измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. 

 Единичните цени за видовете работи от количествената сметка включват всички разходи 

за напълно завършен вид работа в съответствие със заданието на Възложителя. 

 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата 

цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението.  

 Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената; 

 Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика 

"Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик е надпис 

„Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и наименованието на 

обществената поръчка, за която се отнася Ценовото предложение. 

И двата документа се представят в оригинал на хартиен носител, подписани и 

подпечатани на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице, и 

копие на електронен носител (CD или флаш памет USB). 

5. Запечатване 

5.1. Документите се запечатват по реда, посочен в точка 2 „Изисквания към съдържанието 

на офертата“, и се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 

наименование на участника, включително на участниците в обединението, когато е приложимо, 

наименование на поръчката за която участва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес, както следва: 

 „………………………………………………….” ……………………    

гр. ……………… ул. „…………“ № .. 

О Ф Е Р Т А 

За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“…………………………………………………………………………. ” 

Оферта от: ………………………………………………… 
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  /наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

5.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“, 

систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото 

предложение. 

5.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе 

начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата  обществена поръчка. 

6. Място и срок за подаване на оферти. 

6.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски” 

№ 108А, етаж 3, стая 301 деловодство,  Национална академия за театрално и филмово изкуство 

„Кръстьо Сарафов“ до деня и часа, посочени в обявлението на обществената поръчка. 

6.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в Обявлението за обществена поръчка. 

6.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 

6.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

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

процедурата. 

6.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

„Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер). 

 

7. Приемане и връщане на оферти. 

7.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

7.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат 

незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

7.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред 

мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата 

от списъка се приемат. 

7.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 7.3. 

 

8. Отваряне на офертите 
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8.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка в 

сайта на Агенцията за обществените поръчки, ИSUN 2020 и профила на купувача. При промяна 

на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. 

8.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

 

ІV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. 

 

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват 

по следния начин: 

Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за 

възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, 

както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата. 

1. Критерий  за  възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, 

свързани с предмета на обществената поръчка: 

 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Оценките по цената, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  

КО = ТП+ ФП 

където: 

 ТП е  „Техническо предложение“ – максимален брой - 60т. 

 ФП е  „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“- максимален брой 40т.  
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I  Техническо предложение- 60т.   

 

Оценката по критерий „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически 

и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ е с максимална стойност – 60 точки. 

 

Указания за разработване на частта „Описание на мерките за постигане на качество, 

вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, 

предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР, 

включващо технически параметри, съобразно техническата спецификация на 

възложителя и доклад от обследване за енергийна ефективност и технически доклад от 

извършеното конструктивно обследване, включващо естетически, функционални 

характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, 

екологични, иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия, 

както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на 

възлаганите СМР“.   

 

В документа, касаещ техническото изпълнение на поръчката, всеки участник следва да 

направи предложение за изпълнение на предвидените СМР в това число и относно 

техническите параметри на предлаганите за влагане в строежа/обекта материали, 

включително аргументирано предложение на всички операции по строителство (иновативни 

характеристики, и иновативни търговски техники и условия), функционални характеристики 

на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, естетечeски и 

екологични характерстики (където е приложимо), с които гарантира високо качество на база 

представените данни в техническата спецификация, доклад от обследване за енергийна 

ефективност и технически доклад от извършеното конструктивно обследване.   

Основното изискване на Възложителя е изпълнението на строежа/обекта в 

предварително определения срок, да бъде извършено с необходимото качество и гаранция 

за дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР и да бъде осигурена безопасност при 

използването на обекта (устойчивост на очаквания краен резултат от изпълненото на 

строителството – реновирана и модернизирана образователна инфраструктура). 

Затова от особена важност е да бъдат съпоставени предлаганите технически 

параметри на материалите, които ще се вложат в строежа/обекта/, предлаганите 

естетически, функционални характеристики на обекта, предложението относно 

достъпността, предназначението за всички потребители на обекта, екологичните (където е 

приложимо), иновативните характеристики (където е приложимо) и иновативните 
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търговски техники и условия /ако е приложимо за съответния участник/ от страна на 

участниците.  

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта относно техническите параметри, примерни такива за конкретната обществена 

поръчка могат да бъдат: 

- предложения за осигуряване на по-добро качество и устойчивост на влаганите материали, 

техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма безопасност при ползването на 

обекта, ефективност и дълготрайност на изградените съоръжения/обекти/елементи или други 

според предложенията на участниците; 

- използване на материали (изолационни, дограма и други, като използване на панели и/или 

друг материал с по-голяма дебелина/с по-добра удароустойчивост при падане) с по-добри 

показатели от предписаните в техническите спецификации и/или други материали с цел 

постигане на по-високо качество от това посочено в доклад от обследване за енергийна 

ефективност и технически доклад от извършеното конструктивно обследване. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта относно естетическите характеристики,  

Това включва (посоченото е примерно и е изложено за яснота, всеки участник е свободен 

чрез своето предложение, надграждащо доклада от обследване за енергийна ефективност и 

технически доклад от извършеното конструктивно обследване, да предвиди мерки, свързани с 

този тип характеристики на обекта): предложения относно отделните съоръжения (например 

използване на специални финиширащи слоеве и др.) и други характеристики, касаещи 

естетическите показатели на строежа. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта относно функционални характеристики, свързани с експлоатационните качества на 

строежа/обекта и предназначението за всички потребители. Това следва да бъдат 

характеристики, насочени към функционалността на обекта и/или елемент от него и/или негово 

съоръжение от предмета на настоящата обществена поръчка.  

Под функционални следва да се разбират характеристики на предложението, включващи 

оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на всеки един елемент от 

строежа и/или негово съоръжение, включително такива, свързани с тяхното бъдещо използване 

от ползвателите (студенти, преподаватели и други, както и техните гости). Под 

функционалност следва да се разбират също така и характеристики на предложението, 

включващи оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на обекта на 

поръчката, включително такива, свързани с нейното бъдещо използване от посочените по-горе 

крайни потребители.  

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта, свързана с предложението относно достъпността до обекта – това е предложение 

относно СМР, свързани с входното пространство и броя или друго предложение за 
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прилежащите към него съоръжения, както и такива, свързани с достъпа до реновираната сграда 

от образователната инфраструктура, предмет на поръчката. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта относно екологични характеристики – това са предлаганите от участниците 

характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на СМР от 

предмета на договора (екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка). 

Предложение относно характеристики, свързани с опазване на околната среда (въздух, 

строителни и други отпадъци и влияние върху градската част) – в тази част от офертата всеки 

участник следва да направи предложение на възможните замърсители, както и на предлаганите 

от него действия, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на 

предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение 

на дейности за опазването на околната среда. Участниците следва да съобразят предложенията 

си в тази част от офертата с влиянието върху въздуха, методите за управление на строителните 

и други отпадъци, както и да съобразят факта, че обекта се намира в град София. Конкретни 

характеристики на компонента опазване на околната среда и действия за опазване на околната 

среда (определени мероприятия) са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; 

почистване; използване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; 

забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха, както и: Работа с изправни и 

регулирани ДВГ; Депониране на съществуващите стари материали само на регламентирани 

депа и измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка. Целят се и 

ще се премират предложения на характеристики, свързани с опазване на околната среда над 

въведения горепосочен минимум, които оказват положително влияние върху опазването й по 

време на реализирането на договора. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта относно иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия 

/ако е приложимо за съответния участник/ – това са предлаганите от участниците 

характеристики, свързани с нов и по-ефективен метод за осъществяване на строителството, 

чрез който се пести време и/или се постига по-висока устойчивост и/или се постига по-голяма 

здравина и/или се постига по-висока безопасност при използване от обитателите на сградите, а 

от тук и повишаване на жизнения цикъл на изграденото и други подобни. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 

частта относно предложението си за мерки, целящи осигуряване на качество при 

изпълнение на възлаганите СМР - в тази част от офертата всеки един от участниците следва 

да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване 

на качеството при изпълнение на възлаганите СМР. Мерките следва да са насочени към 

навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изискуемите СМР, за 

да е възможно гарантирането на достигане на целите и резултатите съобразно посоченото в 

техническата спецификация.  
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Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които 

следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя: 

 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане 

на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка; 

 Входящият контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола на 

качеството при получаване на материали и други продукти за обекта, контрола на качеството на 

труда са мерки, гарантиращи, че на строежа няма да се вложат материали, оборудване и/или 

други стоки, имащи явни дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество 

според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. 

Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са 

приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни 

особености.       

   

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Липсва частта - „Предложение за изпълнение на предвидените СМР, включващо 

технически параметри, съобразно техническата спецификация на възложителя и 

доклада от обследване за енергийна ефективност и доклад за резултатите от 

обследването за установяване техническите характеристики на сградата, 

включващо естетически, функционални характеристики на обекта, достъпност, 

предназначение за потребителите на обекта, екологични, иновативни 

характеристики, и иновативни търговски техники и условия, както и предложение 

за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР“.   

 Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени 

по-горе; 

 Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;  

 Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката; 

 

Метод на формиране на оценката: 

оценка 60 точки – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към 

съдържанието на тази част от предложението, на техническите спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с 

предмета на поръчката. Демонстрирани са техническите параметри на основните материали и 

други продукти, предложени да бъдат вложени при изпълнението на СМР като част от 

предмета на поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите 
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спецификации, доклада от обследване за енергийна ефективност и техническия доклад от 

извършеното конструктивно обследване. Предложени са технологии за изпълнение на 

отделните СМР при пълно съобразяване и в съответствие с данните, заложени в техническите 

спецификации, които гарантират устойчивост и високо качество. Установява се, че 

предложенията/предложението напълно отговарят/отговаря на техническите спецификации 

и/или доклада от обследване за енергийна ефективност и доклада за резултатите от 

обследването за установяване техническите характеристики на сградата, като ги 

допълват/допълва или превъзхождат/превъзхожда и по този начин: 

- съдържат/съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните 

параметри на материалите, техниката и механизацията, технологиите на изпълнение на 

предмета на поръчката, обвързани с конкретната специфика и технически характеристики на 

изискуемите строително-ремонтни работи за изпълнението на настоящата поръчка и/или 

- гарантират/гарантира качествен ефект от прилагането на предлаганите основни технологични 

параметри на основната техника и механизация и предлаганите материали и/или технологии на 

работа, които ще се вложат и ще се изпълняват при реализирането на този договор и  

- за предложения, които отговарят на предварително обявените условия (изисквания) на 

Възложителя, посочени в техническите спецификации по отношение на бъдещите 

функционални и/или естетически характеристики на отделните части от строежа и 

представлява добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на изграденото. 

Предложени са и са обосновани конкретни функционални характеристики, свързани с 

използването на обекта и  

- за предложения, които съдържат офертата на участника относно предназначението за всички 

потребители на обекта – безпроблемната употреба, лесната достъпност до обекта, както и до 

отделните му  части и  

- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и/или иновативни 

търговски техники и условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета 

на поръчката (когато са направени такива предложения /ако е приложимо/) и  

- за предложения, в които са предвидени конкретни мероприятия за максимално намаляване на 

вредното влияние върху въздуха и влиянието на строителни и други отпадъци. В допълнение 

участниците са съобразили действията си с факта, че всеки обект/строеж се намира в град 

София и за участникът, който е предложил мероприятия за опазване на околната среда, като е 

обхванал всички, изброени от възложителя и е предложил 2 (две) или повече такива действия, 

които не са задължителни, но биха повлияли качествено резултата (опазването на елементите и 

характеристиките на околната среда). Последните са относими към конкретния предмет на 

поръчката и  

- за предложения, в които се установи, че са предложени две или повече мерки над базовите 

изисквания, формулирани от възложителя по-горе и същите отчитат и се отнасят до 

специфичните особености на една или повече от дейностите, свързани със СМР. 

оценка 30 точки – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към 
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съдържанието на тази част от предложението, на техническите спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с 

предмета на поръчката. Предложението отговаря на техническите спецификации, доклада от 

обследване за енергийна ефективност и доклад за резултатите от обследването за установяване 

техническите характеристики на сградата, съдържа технически параметри само на 

строителните продукти и/или материали, които са описани в обследването за енергийна 

ефективност и ще се вложат при изпълнението на СМР и/или съдържат предложение относно 

естетически характеристики и/или относно достъпността до обекта, които предвиждат само 

дадените от възложителя като примери мерки.  

И/или комисията установява, че предложените операции в рамките на изпълняваните СМР 

гарантират устойчивост на мярката и/или по-високо качество спрямо минимално изискуемото 

в техническите спецификации за само една от предвидените мерки от доклада за ЕЕ.  

И/или 30 точки се поставят ако се установи, че предложението съдържа функционални 

характеристики относно експлоатационните качества на строежа, които са насочени към 

ограничен брой от ползвателите на сградата, което не означава, че може да се направи 

обоснован извод, че такива предложения не отговарят на изискванията на възложителя и 

следва да бъдат предложени за отстраняване. 

И/или 30 точки получава участникът, който е предложил мероприятия за опазване на околната 

среда, като е обхванал всички, изброени от възложителя и е предложил по–малко от 2 (две) 

действия, които не са задължителни и биха повлияли качествено резултата (опазването на 

елементите и характеристиките на околната среда).   

И/или 30 точки се поставят ако се установи, че  предложението съдържа по-малко от две 

допълнителни мерки относно осигуряване на качество, извън базовите изисквания, и/или 

- предложението съдържа по-малко от две допълнителни мерки, извън базовите изисквания, но 

само една от тях е свързана с предмета на настоящата поръчка и отчита характерните 

особености на обществената поръчка.  

оценка 10 точка – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към 

съдържанието на тази част от предложението, на техническите спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с 

предмета на поръчката. Оценката се поставя, когато се установи, че предложението напълно 

отговаря на техническите спецификации и доклада от обследване за енергийна ефективност и 

доклад за резултатите от обследването за установяване техническите характеристики на 

сградата като част от тях без да ги допълва или превъзхожда и освен това участникът 

единствено преповтаря текстове от спецификациите или предложението в тази си част отговаря 

на базовите изисквания съгласно спецификациите без да надграждат изложеното в 

техническите спецификации.  

           И/или 1 точка получават предложения, които отговарят на общите изисквания на 

възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация по отношение на бъдещите 

функционални характеристики на строежа, но не предлагат конкретни преимущества, свързани 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0008“Модернизация и обновяване на учебната среда – гарант за 
повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов““, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020г. 

 

 

с функционирането на обекта, съответните съоръжения и/или елементи от тях, експлоатацията 

им и използването им.  

         И/или 1 точка се поставя на предложение, съдържащо предложение за функционални 

характеристики и/или естетически характеристики и/или екологични характеристики и/или 

достъпност до обекта и/или технически параметри на предлаганите строителни продукти и 

материали и/или мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР 

без посочване на конкретни примери (показатели) за тях спрямо изискванията на настоящата 

методика. Гореописаното не води до несъответствие на предложението с изискванията на 

възложителя, участникът може да изпълни строежа/обекта, като част от договора и офертата му 

не следва да бъде предложена за отстраняване поради несъответствие с предварително 

обявените условия на поръчката (изискванията на възложителя).  

 

 

 ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА- 40 т. 

 

ФП – е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта. 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на ФП е 40 точки; 

 

ФП = П1 + П2 + П3 

където 

П1 – брой точки получени  от участника по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника по показателя 2. Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника по показателя 3. Цена за строителство 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П1 = (Цmin / Цi) х 10 

където: 

Цi е предложената цена за проектиране на участника  

Цminе най-ниската предложена цена за проектиране от участниците 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части) - максимален 

брой точки:5 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П2 = (Цmin / Цi) х 5 

където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на участника  
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Цminе най-ниската предложена цена за авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален брой точки:25 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П3 = (Цmin / Цi) х 25 

където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на участника  
Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците 
Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от общата прогнозна стойност или 

прогнозните стойности на отделните етапи, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Уточнение: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл.58, ал.2 

и 3 от ППЗОП. 

 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Комисия за провеждане на публичното състезание 
1.1. Възложителят назначава комисия за провеждане на публичното състезание след 

изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 

интереси с участниците. 

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие на 

изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че: 

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; 

2. е възникнал конфликт на интереси. 

1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 
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2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване 

и оповестява тяхното съдържание. 

2.3. Най-малко трима от членовете й подписват техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ 

2.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

С извършване на действията по т. 2.2 -2.4 приключва публичната част от заседанието на 

комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

 

3. Действия на комисията след отваряне на офертите 

3.1. Комисията разглежда информацията в ЕЕДОП за съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3.1. и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача 

3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3.1. участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления 

за участие. 

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата 

или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 

когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

3.4. След изтичането на срока по т. 3.3 комисията пристъпва към разглеждането на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.   

3.5. Комисията при необходимост може по всяко време: 

3.5.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

3.5.2. При извършване на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата, 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 

участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация 

от други органи и лица. 
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4. Отваряне на ценовите оферти 

4.1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

4.2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели. 

 4.3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 2.1.  Комисията обявява 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и 

ги оповестява. 

 

5. Отстраняване на участници в процедурата 

Комисията след прилагане на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП предлага за 

отстраняване от участие в процедурата участник: 

а) който, не е отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка; 

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

г) който е представил оферта, която не отговаря на  правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

д) който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

е) участници, които са свързани лица. 

 

6. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

6.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто  

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

6.2. Обосновката по т. 6.1 може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 
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3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

6.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т. 6.2, на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

6.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 

10 от ЗОП. 

6.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 

предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. 

 

7. Оценка на офертите и класиране на участниците 

7.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. 

7.2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

7.3. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

7.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.  

 

VІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1.1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

1.2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

54, ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на 
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недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

2. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. 

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и определен за 

изпълнител. 

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, възложителят 

може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договор с него. 

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 

обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената 

поръчка. 

1.4. В случай че 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. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в 

сила на всички решения по процедурата. 

1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на 

обществената поръчка. 

 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, представя 

следните документи: 

а) документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП; 

б) документи за доказване на липсата за отстраняване съгласно изискванията на чл. 58, ал. 

1 от ЗОП; 

в) документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор; 

г) гаранция за изпълнение на договора. 

2.2.  Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „б” са достъпни чрез публичен 
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безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път, възложителят няма право да ги изисква. 

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 2.1, б. „б”, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

 2.4. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 

държавата, в която е установен. 

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

 

3. Сключване на договор с подизпълнител 

3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

3.2. 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 ЗОП. 

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 

поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за 

услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за 

подизпълнение. 

 

ІX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

1. Общи указания - разяснения 

1.1.  Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за 

получаване на  офертите. 

1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 4-дневен срок 

от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. В 

разяснението не се посочва лицето, направило запитването.   

 

2. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с 

обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. 
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3. Обмяна на информация 

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 

приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните 

от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, 

определени с документацията. 

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от 

издаването им. 

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

2. по факс. 

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението. 

3.6. Когато решението не е получено от  участника по някой от начините, посочени в т. 

3.5, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 

връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

2. Подаване на жалба 
2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 

му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на 

която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 
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3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

 

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

 

5. Приоритет на документи  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да 

се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

 Решение за откриване на процедурата; 

 Обявление за обществената поръчка; 

 Пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата 

спецификация; 

 Указания за подготовка на офертата; 

 Проект на договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 


