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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

За участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с 

обект „строителство“ и предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за 

възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. 

Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, 

финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - 

България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Елена  

Представляващ, длъжност: инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет 

Седалище и официален 

адрес: 
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 

Телефон и факс: 06151/6132, 06151/6510 

Е-mail:  и  Web address:  obshtina@elena.bg, http://www.elena.bg  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: 

Трите имена на лицето:  Фатме Рафиева Ходжева 

Дирекция: 
Дирекция „Административно-правно и информационно 

обслужване” 

Длъжност на лицето: Старши експерт „Обществени поръчки“ 

Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 

Телефон и факс: 06151/6262, 06151/6510 

Е-mail:   porachki@elena.bg 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://zop.elena.bg/?p=2603 

 

 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 

средства до документацията за обществената поръчка, от датата на публикуване на 

Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, в Профила на купувача, на указания 

адрес. 

 

 

 

 

гр. Елена - 2019 г. 
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ТОМ I.: 

1. Решение; 

2. Обявление. 

 

TOM II.: 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ:  

 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ: 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на оферти за участие в 

процедурата, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е 

съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП 

(ППЗОП).  

За нерегламентираните в настоящите Указания за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка („Указанията“) условия по провеждането на процедурата, се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Процедурата за възлагане 

на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, свободна 

и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава 

възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя. 

 

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: 

На основание чл. 176 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично 

състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Мотиви за избора на процедура: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато 

планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 5 000 

000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-

13 на ЗОП процедури.  

В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер 

на 1 079 787,27 лева без ДДС (един милион, седемдесет и девет хиляди, седемстотин 

осемдесет и седем лева и 27 ст.). В тази стойност са включени и непредвидени разходи в 

размер до 5% от стойността на договора. 
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Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност по настоящата 

поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена се отстраняват от участие в 

процедурата.  

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти 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. 

Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка. 

Източник на финансиране: Средствата за заплащане на обществената поръчка ще бъдат 

осигурени от проект „Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423, финансиран по 

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, 

Приоритетна ос 2 Зелен регион, Специфична цел 2.1 - „Подобряване на устойчивото 

използване на природното наследство и ресурси, и на културното наследство“. 

Естеството на обществената поръчка позволява достатъчно точно да се определи 

техническата спецификация. Прогнозната стойност, която представлява максималния 

финансов ресурс за изпълнението и, както и обобщаването на всички идентични и/или 

сходни потребности, които са известни на възложителя към датата на решението за 

откриване на процедурата, с оглед определяне на законовия ред за възлагането и, задължава 

Възложителя да открие процедура на „публично състезание“ за възлагане на настоящата 

поръчка - процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез „публично състезание“ гарантира в 

най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. 

прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се постигнат 

най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по 

посочения вид процедура, чрез която се цели защитаване на обществения интерес, като се 

насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при възлагане 

изпълнението на договор за строителство. 

 

3. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) е „строителство“ - изпълнение на строеж: „Изпълнение на 

строително - монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена 

галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ - код 

на проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg 

V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г. 

Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на строително - монтажни работи за 

възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена, 

Община Елена по проект „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, финансиран 

по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 

г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 10072 / 05.09.2018 г. 

Строежът е първа група, четвърта категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ от ЗУТ - 

„недвижими културни ценности с категория „местно значение“ и чл. 8, ал. 6 от Наредба № 

1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 

45200000 - Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или 

части от тях. 

Мястото, където ще бъде построена галерията е идеално разположено в самия център на град 

Елена, в непосредствена близост до другите туристически обекти и може лесно да бъде 

интегрирано в целия туристически продукт на града. Понастоящем от училището има само 

каменна плоча от квадратна каменна облицовка, която остава като тъжни и безполезни 

останки в центъра на Елена. От друга страна, изграждането на галерията ще реши проблема 

на общината с липсата на пространство за представяне на богатата си колекция от картини и 

икони, които се съхраняват временно в музея на града, където условията не са подходящи за 

този вид изкуство и ако не бъдат предприети спешни мерки, качеството на експонатите ще 

бъде развалено. 

Инвестицията представлява изграждане на картинна галерия на мястото на изгоряло 

училище, обявено за паметник на културата, и подобряване на откритото пространство около 

него за организиране на културни събития. 

Застроената площ на галерията е 410,32 м2, а разгъната застроена площ е 1230,96 м2. 

Инвестиционният процес за обекта включва следните дейности: 

 

1. Изграждане на картинна галерия на мястото на изгоряло училище и създаване на открито 

пространство около него за културни събития. 

Проекта е разработен след точно заснимане от място и е представено съществуващото 

положение на сградата. 

Заснемането е извършено преди опожаряването на сградата и е предоставено на 

проектантите от Община Елена. В настоящия момент от училището са останали само 
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каменния цокъл от квадрова каменна зидария-пясъчник. Сградата на училището е 

недвижима културна ценност от местно значение /паметник на културата/. 

На ниво полуподземен етаж – като същият се откопава целия и се проектират депа за 

картини, реставрационни, складове и санитарни възли за посетители и персонал. Каменният 

цокъл се реставрира и консервира. 

На първи етаж се предвижда картинна галерия, офис и зала-информационна, входове от 

север – централен и от юг. Южният вход е предназначен за достъп на хора с увреждания, 

чрез подвижна рампа. Повторена е плановата схема на училището, като стените на класните 

стаи, частично са запазени, маркирани са на пода и тавана. На прозорците се предвиждат 

щори за ограничаване и за дифузност на осветлението. Тавана е окачен плътен с гипсокартон 

и на квадрати 60/60см. с подвижни пити. За залата да се предвидят акустични облицовки- 

пана на тавана и стените. Външните врати са дървени таблени с брави антипаник, 

вътрешните са алуминиеви и остъклени. 

На втория етаж – картинна галерия. Пространствата са общи и свободни, като това дава 

възможност за свободно разполагане и аранжиране на картини и скулптори. Повторена е 

плановата схема на училището, като са маркирани стените по под и таван. 

Проектирано е и горно осветление за дифузна светлина, тъй като прозорците не могат да 

дадат нужното осветление на горното осветление се препоръчва да се монтират вътрешни 

хоризонтални щори, с автоматично управление. 

Фасадите и обема на сградата се възстановяват напълно в оригиналният им вид, пиластри, 

корнизи и обрамчвания около прозорците. Главният корниз, капителите и пиластрите се 

отливат от ст. бетон, шпакловат и боядисват. Сградата се боядисва по цветово решение и 

мостри на фасадните бои. 

Външните врати са дървени таблени , прозорците дървени със стъклопакет. Под прозорците 

от вътре и вън се монтират каменни плочи-2см от мраморизиран варовик. 

По наредба №7 за ТТЕ за сгради паметници на културата не се изисква проект по ТТЕ. 

Същата е топлоизолирана от вътрешна страна на стените с 12см. минерална вата и 

гипсокартон, на таванската плоча с 12см. минерална вата и на сутеренно ниво с 3см. 

експандиран полистирол. 

Сградата е климатизирана изцяло, отоплителна и охлаждаща инсталация, с външно тяло от 

изток монтирано на приземно ниво. Същото да се скрие с декоративна метална решетка. 

Да се обърне особено внимание на изолирането на сградата, защита от влага и атмосферни 

влияния. 

Седящият улук да се изпълни от ламарина с ПВЦ покритие, както и водосточните тръби и 

всички ламаринени обшивки по сградата. 
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Каменната зидария да се консервира и всички каменни елементи също. Всички дървени 

елементи да се консервират с консервант за дърво.  

Организиране на пространство около галерията за провеждане на културни събития на 

открито. 

В строителния процес ще бъдат приложени "зелени" решения, насочени към запазване 

на природата и осигуряване на комфорт и нови технологии на аудиторията / посетителите. 

Зелените решения, които този проект ще се прилагат, са както следва: 

Енергийно ефективно осветление. 

Използване на екологично подходящи материали в строителството. 

 

Тази дейност е необходима за проекта, тъй като тя следва Общинския план за развитие на 

Община Елена, свързан с възстановяване на паметниците на културата и използването на 

културното наследство като механизъм за подобряване на местната икономика.  

 

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строително - монтажни 

работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ 

IХ, гр. Елена, както следва: 

 

 
Част: Архитектура 

  

    
№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни 

работи 
Ед.мярка Количество 

1 2 3 4 

  ОБЩА АС     

1 Каменна зидария м3 62.00 

2 Възстановяване на каменна зидария м3 20.00 

3 Фугиране каменна зидария м2 174.00 

4 Хидроизолация каменна зидария м2 144.30 

5 Тухлен зид с деб 25 см от едри тухли м3 151.50 

6 

Тухлен. зид  с деб 12 см от едри тухли на 

варов р-р м2 74.00 

7 Преградни стени от гипскартон  м2 22.50 

8 Циментова замазка с деб.2,5  см м2 1066.60 
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9 Вътрешна варова мазилка м2 1454.00 

10 Фаянсова облицовка м2 97.00 

11 Настилка гранитогрес м2 332.00 

12 Первази гранитогрес м 332.00 

13 Саморазливна замазка м2 354.75 

14 

Чамово лепено дюшаме  с повърхностно 

покритие от огнеустойчив лак м2 354.75 

15 Настилка гранитогрес по стъпала м2 30.00 

16 Настилка гранитогрес по стълб. площадки м2 9.00 

17 Первази по стъпала и стълб.площадки м' 29.00 

18 Ивици тъмен гранитогрес м2 20.00 

19 Топлоизлолация по подове с XPS 3 см  м2 332.00 

20 Армирана цимантова замазка 4 см м2 332.00 

21 Окачен таван от гипскартон м2 332.00 

22 

Топлоизолация с мергална вата над окачен 

таван -  първо ниво  м2 332.00 

23 Окачен таван растерен 60/60 м2 367.00 

24 Окачен таван от гипскартон м2 367.00 

25 

Предстенна облицовка с гипскартон  на 

метална конструкция с пълнеж от 

мин.вата с деб. 12 см м2 550.00 

26 Акустични пана м2 239.00 

27 Гипсова шпакловка по стени м2 852.00 

28 Боядисване с латекс  м2 1402.00 

29 Доставка и монтаж парапет /стълба/ м' 13.80 

        

  ПОКРИВ     

30 

Доставка и монтаж обшивка от 

нерендосани дъски м2 436.00 

31 Доставка и монтаж подпокривно фолио м2 436.00 

32 Доставка и монтаж летвена общивка м2 436.00 

33 

Доставка и монтаж керемиди "Антика-

Антик" м2 436.00 

34 Доставка и монтаж капаци м 38.00 
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35 

Доставка и монтаж мергелна вата с деб 15 

см на таванска плоча м2 430.00 

36 Остъкляване       

37 

Обшивки от поц. ламарина /подолучни 

поли, бордове/ м2 68.00 

38 

Доставка и монтаж седящ олуци от поц. 

ламарина с  PVC покритие   84.00 

39 Доставка и монтаж водосточни тръби м 90.00 

40 Доставка и монтаж казанчета бр 10.00 

41 

Горно осветление алуминиева дограма на  

метална конструкция ,прахово боядисана в 

кафяв цвят.  

/по конструктивен проект/ бр 40.00 

42 

Пожарозащитна боя на метална 

конструкция за горно осветление  м2 122.00 

43 

Обработка на дървена покривна 

конструкция с консервант за дърво бр 1.00 

        

  ФАСАДИ     

44 Външна вароциментова  гладка мазилка м2 575.00 

45 

Външна мазилка пиластри, изтегляне с 

шаблон мл 120.00 

46 

Външна мазилка  корниз с развитост до 

60см, изтегляне с шаблон мл 84.00 

47 

Външна мазилка,оформяне рамка около 

прозорци,изтегляне с шаблон  мл 136.00 

48 Външна мазилка по сводове - прозорци мл 38.00 

49 Външна мазилка - оформяне на "пана"  м2 12.00 

50 

Изработка и монтаж каменни 

подпрозоречни корнизи мл 60.00 

51 Фасадно тръбно скеле  м2 870.00 

52 

Изработка и монтаж дървени прозорци 

двукатни двукрили - детайл  м2 120.00 
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53 Остъкляване - стъклопакет м2 158.00 

54 Дървена рамка около прозорци м 250.00 

55 

Подпрозоречен перваз мраморизиран 

варовик м 55.46 

56 

Входни таблени врати с р-ри  144/237 см с 

брава антипаник бр 2.00 

57 Входни таблени врати с р-ри  100/200см  бр 2.00 

58 Вътрешни  врати 90/200  бр 9.00 

59 Вътрешни  врати 70/200  бр 8.00 

60 Вътрешни  врати 125/225 бр 3.00 

61 

Вътрешна алуминиева витрина с врата 

160/225 м2 20.68 

61 Щори  м2 120.00 

61 Декоративна решетка м2 9.60 

61 Текстилна щора с ел.задвижка м2 36.00 

64 Рампа за инвалидна количка /подвижна/ бр. 1.00 

62 

Импрегниране, баицване и лакиране на 

дървена дограма м2 268.00 

63 Окончателно почистване на обекта  м2 1200.00 

64 

Пренос строителни отпадъци, натоварване 

на камион и извозване  м3 32.00 

 

 
Част: Конструкции 

  

    

№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка 
Количес

тво 

1 2 3 4 

  Конструкции     

1 Изкоп в т.з.почви с багер на транспорт  м3 550.00 

2 Изкоп ръчен за оформяне на изкопа  м3 41.00 

3 Првеоз с ръчни кол.до 50 м м3 41.00 

4 Неплътно укрепване изкопи с дълб.до2м  м2 160.00 
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5 

Натоварване и превоз изкопани  т.з.почви с 

камион  м3 330.00 

6 

Обратно засипване  около 

основи,вкл.уплътняване с трамбоване  м3 260.00 

7 Кофраж за единични фундаменти  м2 132.00 

8 Кофраж за рандбалки  м2 168.00 

9 Кофраж за колони м2 364.00 

10 Кофраж за шайби м2 260.00 

11 Кофраж за плочи и  греди  м2 1680.00 

12 

Кофраж за стълбища, стълбищни площадки и 

греди към тях  м2 96.00 

13 Кофраж за малки конструкции - щурцове  м2 62.00 

14 

Кофраж за корниз покрив с криволинейни 

очертания  м2 51.00 

15 Кофраж за пиластри  м' 120.00 

16 Арматура Ст.А I и Ст.А III кг 59245.00 

17 

Доставка и разстилане на фракция  с 

деб.15см, вкл.уплътняване  м3 46.00 

18 

Полагане полиетиленово фолио за 

хидроизолация основа - 1 пласт м2 380.00 

19 

Бетон  /клас С10(В12.5)/ подложен под 

фундаменти  м3 22.20 

20 Бетон клас С20/25(В25) в основи вкл.настилка м3 160.30 

21 Бетон клас С20/25(В25) кота +2.65 м3 121.80 

22 Бетон клас С20/25(В25) кота +6.45 м3 126.40 

23 Бетон клас С20/25(В25) кота +10.55 м3 111.60 

24 

Бетон клас С20/25(В25)  за покривна 

конструкция м3 7.00 

25 Бетон клас С20/25(В25) за малки конструкции м3 12.00 

26 Превоз бетон  м3 560.00 

27 Заварена мрежа  м2 360.00 

28 Арматура Ст.А I и Ст.А III за покр.конструкция кг 944.00 

29 

Доставка и монтаж дървена покривна 

конструкция м3 23.90 
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30 Доставка и монтаж метална конструкция кг 1496.00 

    
 

Част: Електрическа 
  

    № 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни 

работи 
Ед.мярка Количество 

1 2 3 4 

  Електрическа     

1 Ел.табло ГРТ по схема на лист 7 бр 1.00 

2 Ел.табло РТ-1 по схема на лист 7 бр 1.00 

3 Ел.табло РТ-2 по схема на лист 7 бр 1.00 

4 Бойлерно ел.табло бр 1.00 

5 Табло за управление на осветлението Т-

УО по схема на лист 7 бр 1.00 

6 Контакт "шуко" за скрита бр 43.00 

7 Контакт за скрита RG-11 бр 5.00 

8 Контакт за скрита RG-45 бр 5.00 

9 Кабел СВТ 3х1,5 м 40.00 

10 Кабел СВТ 5х1,5 м 45.00 

11 Кабел СВТ 5х4 м 60.00 

12 Кабел СВТ 5х6 м 15.00 

13 ТЧП 2х1 м 65.00 

14 Гофрирана тръба ф 16 м 65.00 

15 Тръба PVC 1" м 80.00 

16 Затворени PVC канали разни м 40.00 

17 Тръба PVC ф110 м 3.00 

18 Прожектор LED 20W, заливаща 

светлина,3000К бр 4.00 

19 Парков осветител ,ниско стълбче 60 

см,LED,7W,3000К бр 11.00 

20 Кабел СВТ 3х2,5 м 190.00 

21 Сензор IC-100 бр 1.00 

22 Предпазна тръба 1" бр 4.00 
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23 ЛОТ 4х18, топлобяла бр 96.00 

24 Луна 20 ЕСЛ топлобяла бр 60.00 

25 ЛОТ 1х40, IP54,топлпбяла бр 21.00 

26 ЛОТ 2х40,IP54,топлобяла бр 11.00 

27 ЛОТ 2х18, IP54,топлобяла бр 2.00 

28 ЛОТ 2х18, ,топлобяла бр 4.00 

29 Аплик или плафониера ЕСЛ ,IP54 бр 4.00 

30 Също ,с вграден CDM бр 5.00 

31 Осветиел за АОЕ  бр 33.00 

32 Детектор за движение CDM180 бр 5.00 

33 Ключ за скрита ,схема 1,10А бр 6.00 

34 Ключ за скрита ,сериен,10А бр 7.00 

35 Ключ за скрита ,девиаторен ,10А бр 4.00 

36 Лихтбутон за скрита,10А бр 4.00 

37 Прожектор МХЛ70,широкоизлъчващ бр 6.00 

38 Мостов проводник 3х1 м 871.00 

39 Мостов проводник 3х1,5 м 1016.00 

40 Мостов проводник 3х2,5 м 540.00 

41 Обикновени или пластмасови скоби 

със стоманени гвоздеи бр 942.00 

42 Конзола за скрита бр 64.00 

43 Разклонителна кутия за скрита с 

капачка бр 223.00 

44 Бандажна лента PVC м 10.00 

45 Изолирбанд или лента PVC м 10.00 

46 Дюбел 10мм бр 952.00 

47 Бирки,бананки,марки бр 185.00 

48 Проводник екструдиран  AlMnSiO ф8 

за токоотвод м 25.00 

49 Поцинковани колчета за токоотвод бр 50.00 

50 Предпазна  ъглова стомана за 

токоотвод 45/45/4  2,50 м , поц. бр 1.00 

51 Поцинкована шина 40 / 4 м 18.00 

52 Поцинкована планка 40/100/4 бр 4.00 
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53 Скоби за закрепване,конзоли и др   бр 10.00 

54 Заземител от поц.тръба 2х 2 1/2" -       

3,0 м бр 2.00 

55 Чугунен конус с връх бр 4.00 

56 Телескопична мачта за                 МИД 

- 2,0 м бр 1.00 

57 МИД  " STAR" 3.25 бр 1.00 

58 Клемна кутия "мълниезащита" бр 1.00 

59 Други лв 1.00 

 

 
Част: ВиК 

  

    
№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни работи 
Ед. 

мярка 

Количе

ство 

1 2 3 4 

  Водопровод     

1 Шахта правоъгълна Водомерна бр. 1.00 

2 
Спирателен кран фбЗ без изпразнител доставка и 

монтаж 
бр. 

1.00 

3 
Спирателен кран фбЗ с изпразнител доставка и 

монтаж 
бр. 

1.00 

4 Филтър дисков 2" доставка и монтаж бр- 1.00 

5 Филтър утайник 1" доставка и монтаж бр. 1.00 

6 Водомер сух оставка и монтаж  мЗ бр. 1.00 

7 Обратна клапа фбЗ бр. 1.00 

8 Водовземна скоба 125/60мм доставка и монтаж бр. 1.00 

9 Тротоарен СК фбЗмм бр. 1.00 

10 
Тръба полиетилен PE100/PN10 0 63 мм доставка 

и полагане 
л.м. 

25.00 

11 Тръба РР 0 32 мм доставка и полагане л.м. 10.00 

12 Тръба РР 0 25 мм доставка и полагане л.м. 4.50 

13 Тръба РР 0 20 мм за студена вода доставка и л.м. 45.00 
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полагане 

14 
Тръба РР 0 20 мм за топла вода доставка и 

полагане 
л.м. 

35.00 

15 Тръба поцинкована за ППН 2” л.м. 15.00 

16 Коляно РРФ20 доставка и монтаж бр. 55.00 

17 Адаптор Ф25-20 доставка и монтаж бр. 5.00 

18 Адаптор Ф63-50 доставка и монтаж бр. 2.00 

19 Адаптор Ф63-32 доставка и монтаж бр. 3.00 

20 Тройник Ф63 доставка и монтаж бр. 3.00 

21 Муфа Ф20 доставка и монтаж бр. 45.00 

22 ППК комплект със СК и струйник бр. 2.00 

23 Тоалетно казанче бр. 4.00 

24 СК 1/2"  бр. 6.00 

25 
Ел.Бойлер и арматура към него-доставка и 

монтаж 
бр. 

1.00 

26 Тоалетна мивка бр. 5.00 

27 Смесителна батерия бр. 5.00 

28 Душ батерия бр. 2.00 

29 Изкоп - насип m3 15.00 

  Всичко Водопровод     

        

  Канализация     

1 Външен канал ф250-доставка и полагане л.м. 48.00 

2 Външен канал ф200-доставка и полагане л.м. 15.00 

3 Външен канал ф160-доставка и полагане л.м. 25.00 

4 РШ бр. 3.00 

5 Тръба PVC Ф-110 доставка и полагане л.м. 55.00 

6 Шапки за ВКК бр. 6.00 

7 Тръба PVC Ф-50 доставка и полагане л.м. 65.00 

8 Адаптор Ф110-50 доставка и монтаж бр. 5.00 

9 Тройник Ф110/50 доставка и монтаж бр. 12.00 

10 Тоалетно седало бр. 4.00 

11 ПС ф50 бр. 10.00 

12 Вана бр. 1.00 
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13 Сифон за тоалетна мивка бр. 5.00 

14 Изкоп - насип m3 25.00 

 

 

 
Част: ОВК 

  

    
№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни работи 
Ед. 

мярка 

Количес

тво 

1 2 3 4 

  Отопление     

1 

Компресорно-кондезаторен агрегат VRF 

система Digital scroll, Qохл =61,5 kw и  Qот=69 

kw, консумирани мощности Nохл=14,5 kw, 

Nот=14,9kw, 62 db/А бр. 1.00 

2 

Касета на директно изпарение, Qохл =4,5kw и  

Qот=5kw, консумирани мощности N=0,15 kw бр. 3.00 

3 

Касета на директно изпарение, Qохл =5,6kw и  

Qот=6,3kw, консумирани мощности N=0,15 kw бр. 1.00 

4 

Касета на директно изпарение, Qохл =7,1kw и  

Qот=8kw, консумирани мощности N=0,2 kw бр. 5.00 

5 

Y образен разпределител течна и газова фаза 

студова мощност от 30kW до 70kW бр. 1.00 

6 

Y образен разпределител течна и газова фаза 

студова мощност от 20kW до 30kW бр. 4.00 

7 

Y образен разпределител течна и газова фаза 

студова мощност до 20kW бр. 3.00 

8 Дистанционно управление  бр. 9.00 

9 Медна тръба ф1/4” с изолация м 22.00 

10 Медна тръба ф3/8” с изолация м 53.00 

11 Медна тръба ф1/2” с изолация м 43.50 

12 Медна тръба ф5/8” с изолация м 58.00 
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13 
Медна тръба ф3/4” с изолация м 21.50 

14 Медна тръба ф11/8” с изолация м 5.00 

15 Тръбна изолация фвътр20, с дебелина 19 мм м 198.00 

16 Тръбна изолация фвътр28, с дебелина 23 мм м 5.00 

17 Тръба от PVC ф25 с изолация 13 мм м 36.00 

18 Фитинги медни бр. 68.00 

19 Допълнителен хладилен агент фреон 410А в кг кг. 6.20 

20 Въздушна завеса N=1,5 kw бр. 1.00 

21 Опори и подвески кг. 25.00 

        

  
КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ДЕПА И 

РЕСТАВРАЦИЯ 
    

1 

Сплит система за канален  монтаж 

инверторна, с Qохл =14 kw и  Qот=16 kw, 

консумирани мощности Nохл=5,0 kw, 

Nот=5,15kw, с контролни кабели, термостати, 

изолирани медни тръби и изолирани дренажни 

РVС-тръби бр. 1.00 

2 

Разпределителен колектор към сплит система 

за канален  монтаж бр. 2.00 

3 Клапа ф315, с ел.задвижка бр. 2.00 

4 

Решетка вентилационна за монтаж на кръгъл 

въздуховод SPN-1 425x125 бр. 6.00 

5 

Решетка вентилационна за монтаж на кръгъл 

въздуховод SPN-1 425x225 бр. 5.00 

6 Неподвижна жалузийна решетка НЖР600х400  бр. 1.00 

7 

Решетка стенна SHN 500x200 с регулираща и 

направляваща секция и присъединителна 

кутия бр. 1.00 

8 

Канален вентилатор 600х300, V=1800  куб.м/ч, 

n=2500 об/мин, N=0,55kw, Н=280 Ра,  бр. 1.00 

9 Мека връзка 600х300 за вентилатор бр. 2.00 

10 Канален калорифер 600х300, N=9kw бр. 1.00 
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11 

Въздуховоди фасонни, от поцинкована 

ламарина на европрофил, с рейкови връзки и 

подвески от перфорирана лента кв.м 2.00 

12 Гъвкав изолиран въздуховод ф200 м 5.00 

13 Въздуховод спироканал ф200 м 23.00 

14 Въздуховод спироканал ф250 м 8.00 

15 Въздуховод спироканал ф315 м 23.00 

16 Въздуховод спироканал ф355 м 3.00 

17 Коляно ф200 90° бр. 1.00 

18 Коляно ф250 90° бр. 1.00 

19 Коляно ф315 90° бр. 6.00 

20 Конусен преход ф315/250 бр. 1.00 

21 Конусен преход ф315/200 бр. 2.00 

22 Конусен преход ф355/315 бр. 1.00 

23 Тапа ф200 бр. 1.00 

24 Тапа ф250 бр. 1.00 

25 Тройник ф355/355/355 бр. 1.00 

26 

Изолация 10мм по въздуховоди, листова, 

гумена, самозалепваща кв.м 28.00 

27 Укрепваща конструкция  кг. 30.00 

        

  

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ И 

ОТОПЛЕНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

    

1 Електрически  конвекторен радиатор, N=1kw бр. 1.00 

2 

Двускоростен канален вентилатор, V=560  

куб.м/ч, n=2520 об/мин, N=0,14kw, Н=280 Ра, 

45db(А) бр. 1.00 

3 Мека връзка ф200 за вентилатор  бр. 2.00 

4 Неподвижна жалузийна решетка НЖР400х250  бр. 1.00 
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5 

Двускоростен канален вентилатор, V=240  

куб.м/ч, n=2500 об/мин, N=0,068kw, Н=200 Ра, 

41db(А) бр. 1.00 

6 Мека връзка ф160за вентилатор  бр. 2.00 

7 Неподвижна жалузийна решетка НЖР250х250  бр. 1.00 

8 

Решетка вентилационна за монтаж на кръгъл 

въздуховод SPN-1 425x75 бр. 10.00 

9 Въздуховод спироканал ф160 м 5.00 

10 Въздуховод спироканал ф200 м 5.00 

11 Коляно ф160 90° бр. 4.00 

12 Коляно ф200 90° бр. 2.00 

13 Конусен преход ф200/160 бр. 2.00 

14 Тапа ф160 бр. 2.00 

 

 
Част: Пожарна безопасност 

  

    
№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни 

работи 
Ед. мярка 

Количеств

о 

1 2 3 4 

  Пожарна безопасност     

1 Доставка на пожарогасители - водни бр. 6 

2 Доставка на пожарогасители - прахови бр. 3 

 
Част: Вертикална планировка 

  

    
№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни 

работи 

Ед. 

мярка 
Количество 

1 2 3 4 

  Околно пространство сграда     

        

1 Разбиване на ст.бет.подпорна стена м3 2.25 

2 Изкоп за подравняване в т.з.п. до 50см м3 25.00 

3 Изкоп за оформяне легла за пътеки м3 187.00 
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4 Преместване на храсти и дървета бр. 10.00 

5 

Бетон подложен за пътеки и площадки       

клас С10(В12.5) м3 130.00 

6 Доставка и монтаж на заварени мрежи м2 1300.00 

7 Градински бордюри м 412.00 

8 Настилка тротоарни плочи м2 136.00 

9 Настилка плочи пясъчник м2 460.00 

10 Настилка плочи червен камък Лесидрен м2 105.00 

11 Настилка павета гранитни м2 220.00 

12 Асфалтова настилка м2 100.00 

13 Линеен отводнител м 180.00 

14 

Доставка и монтаж соларен фенер с две 

лампи, сензор за движение и възможност 

за мрежово захранване бр. 6.00 

        

  ТЕРЕН ЗА МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО     

1 

Изкоп за основи с шир. до 0.60 и дълб. до 

2 м в т.з.п м3 64.00 

2 

Доставка и полагане бетон в основи 

С20/25(В25) м3 64.00 

3 

Доставка и монтаж арматура Ст А I и Ст 

А III в основи кг 1300.00 

4 

Направа настилка от армиран бетон 

шлайфан на фуги със силикон - деб.10 см  м2 585.00 

5 

Настилка акрилна система с гумена 

подложка м2 418.00 

6 Настилка пътеки  м2 166.00 

7 

Доставка и монтаж метални колове с 

H=4m бр. 65.00 

8 

Доставка и монтаж метални колове с 

H=2m бр. 130.00 

9 

Доставка и монтаж оградна мрежа ф 5 с 

PVC покритие в тъмнозелен цвят с Н 4 м м2 516.00 

10 Доставка и монтаж метални колове с бр. 130.00 
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H=2m 

11 

Доставка и монтаж метални стълбове с Н 

6 м заварен профил 100/100/3  бр. 4.00 

12 Доставка и монтаж на соларно осветление бр. 4.00 

13 Кофраж  м2 128.00 

14 Бетон клас С20/25(В25) м3 32.00 

15 Арматура Ст.А I и Ст.А III кг 640.00 

16 Пластмасови седалки  бр. 132.00 

 

Настоящата документация е придружена от одобрен инвестиционен проект и КС, и е 

преминала всички етапи на оценка и съгласуване, като има издадено, влязло в сила разрешение 

за строеж. Тя е в съответствие с основните изисквания към строежите по отношение на 

енергийна ефективност, достъпност, безопасност при експлоатация, хигиена, здраве и  околна 

среда. В съответствие на нормативните изисквания, предвижда се цялостния процес по 

изпълнение на СМР да включва и осъществяването на авторски и строителен надзор, както и 

издаването на необходимите разрешителни по въвеждането на обекта в експлоатация.   

 

Забележка: Навсякъде където в проектите и/или в количествените сметки и/или в 

техническите спецификации са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническа 

оценка, техническо одобрение или технически еталон, модел, източник, специфичен процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 

от Закона за обществените поръчки - да се чете и разбира „или еквивалентно/-и“. 

 

4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

Не се предвиждат обособени позиции.  

 

5. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ: 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Местоположение на обекта:  гр. Елена, ул. "Д-р Христо Момчилов" № 2А, кв. 42, УПИ 

IX, по плана на гр. Елена. 
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7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не по-дълъг от 600 календарни дни 

от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, 

т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството), но не по-късно от 12.07.2021 година. 

 

ВАЖНО! Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в случай, че срокът за изпълнение на Договор за 

БФП № 10072/05.09.2018 г., по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-

2020 г., по проект „Култура във вечността“ Код на проекта ROBG – 423, бъде изменен. 

 

 

8. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в 

процедурата. Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да 

било претенции за разходи, направени от тях по подготовката и подаването на 

офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на 

участниците и разглеждане и оценка на офертите, назначена съгласно чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП са за сметка на Възложителя. 

 

9. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Общата прогнозна стойност на поръчката, с включени непредвидени разходи - 5%, e до 

1 079 787,27 лева без ДДС (един милион, седемдесет и девет хиляди, седемстотин 

осемдесет и седем лева и 28 ст.) или 1 295 744,72 лева с ДДС (един милион двеста 

деветдесет и пет хиляди, седемстотин четиридесет и пет лева и 26 стотинки).  

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на 

поръчката. Участник, предложил цена, по-висока от определената от Възложителя 

прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата. Оферти над нея ще 

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

описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално 

извършени дейности по обществената поръчка. 

10. ФИНАНСИРАНЕ:  

Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма „Интеррег V-

A Румъния - България“ 2014-2020 г. и национално съфинансиране, договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г., по проект „Култура във 

вечността“ - код на проекта ROBG – 423. 

  

11. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

1. Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора, без 

включени непредвидени разходи, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на 

следните документи:  

а) Подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

б) Представена фактура в оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

в) Гаранция, във форма по избор на избрания за изпълнител участник, обезпечаваща цялата 

сума на авансово предоставените средства, със срок на валидност най-малко 60 календарни 

дни след изтичане срока на изпълнение на СМР. 

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до пет 

работни дни след усвояване на авансовата стойност. 

2. Междинни плащания - до 95 % (деветдесет и пет процента) от стойността на договора 

без включени непредвидени разходи, като авансът се приспада пропорционално. 

2.1. Първо междинно плащане следва да бъде заявено след изтичане на 3 месеца от датата на 

Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

на строежа. 

2.2. Последващите междинни плащания се осъществяват на всеки 3 месеца до достигане на 

95% от стойността на договора без включени непредвидени разходи. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща поетапно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и 

действително извършени СМР, одобрени по надлежния ред от лицата упражняващи 

строителен, авторски надзор и инвеститорския контрол, на база актове за изпълнени СМР (т. 
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нар. Акт 19), актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. за съставяне на актове, 

протоколи по време на строителството и фактури.  

(а). Стойността на авансовото и междинното плащане не може да надвишава 95% от 

стойността на договора без включени непредвидени разходи. 

(б). Ако при приемане на отделни работи представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или лицето, 

осъществяващо инвеститорския контрол и/или строителен надзор, констатират недостатъци, 

до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. 

Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради 

просрочване на плащането. 

3. Окончателно плащане в размер, съответстващ на стойността на извършените, но 

недоразплатени строително - монтажните работи без включени непредвидени разходи, в 

срок от 30 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

одобрените от лицето осъществяващо строителен надзор регламентирани разходно-

оправдателни документи, актове и протоколи съгласно чл. 2 от  Наредба № 3 на МРРБ от 

2003 г., подписани от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

строителния надзор, доказващи изпълнението на всички дейности по договора.  

Окончателно плащане за изпълнените и приети видове работи, но не-повече от размера на 

цената по договора, се извършва въз основа на: 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.), надлежно подписан. 

4. Непредвидени разходи в размер на 5% от стойността на договора. Непредвидените 

разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и 

извършващите строителен и авторски надзор. Непредвидените разходи за СМР са разходите, 

свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 

добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента 

на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно 

не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 

необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидени разходи за допълнителни 

дейности подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане и само в 

случай, че извършените дейности са били предварително съгласувани с представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и възложени от него, и при условие, че не надхвърлят сумата за тях, 

посочена в Договора. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, 

следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на 

условията за допустимост на разходите по програма „Interreg V-A Румъния - България 
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2014-2020 г.“. Заплащането на допълнителните дейности се извършва по цени, съобразно 

стойностите, заложени за конкретния вид дейност в КСС. 

 

12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 

Срокът на валидност на офертите - 9 (девет) месеца, считано от датата посочена за дата за 

получаване на  офертите. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите 

до сключване на договора. 

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. 

 

13. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ: 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

14. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:  

„Икономически най-изгодна оферта“ - оптимално съотношение качество/цена.  

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

оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

15. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, 

на следния Интернет адрес: http://zop.elena.bg/?p=2603 от датата на публикуване на 

обявлението в Регистъра на обществените поръчки 

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

 



  
 

 
 

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България 

16. ГАРАНЦИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е 

определена в размер на 5 % от стойността на договора. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция; 

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

изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице - гарант. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или 

за авансово предоставените средства. 

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. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка. 

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на 

Община Елена: 

БАНКОВА СМЕТКА 

ОБЩИНА ЕЛЕНА 

ЦКБ АД 

IBAN: BG90CECB97903397002001 

BIC: CECBBGSF. 

Банковата гаранция - в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на 

валидност – 60 дни след изтичане на срока по договора. При представяне на гаранцията за 

изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета 

на обществената поръчка, за които се представя гаранцията. 

В случай, че участникът избере да представи „банкова гаранция“, то същата трябва да бъде 

безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят 
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заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената 

поръчка. 

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен 

за изпълнител на поръчката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка.  

 

15. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

Разходите за изработването на заявленията за участие и офертите са за сметка на 

участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя 

каквито и да било претенции за разходи, направени от тях по подготовката и подаването на 

офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

Всички разходи, свързани с дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите, 

назначена съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП са за сметка на Възложителя. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

  

16. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

  

16.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата обществена 

поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, 

специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с нотариално заверено 

пълномощно - оригинал или нотариално заверено копие. 
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Офертите се изготвят на български език.  

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта. 

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

кандидат или участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

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

може да участва само в едно обединение. 

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. 

По отношение на участници обединения:  

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, Възложителят изиска от участника - обединение, което не 

е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното 

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

конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Документът, представен от  участника - обединение трябва да съдържа клаузи, от които да  е 

видно, че: 

- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка;  

- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора; 

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Ако Обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е 

юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената поръчка, 

трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, 
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да открие банкова сметка на Обединението и да води самостоятелно счетоводство. 

Плащанията по Договора за обществена поръчка ще се извършват по банкова сметка на 

Обединението. 

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. 

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, 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. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура 

за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай,  ако 

за доказване на съответствие с изискванията за икономическо  и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на  ресурсите на търговеца, 

клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение 

тези ресурси. 

 

16.2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1-7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое 

от следните обстоятелства:  

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

1.1.1. за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 

252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.1.2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
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1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 

не е влязъл в сила; 

1.3. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.4. За когото  е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.5. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

1.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него 

лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може 

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

конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.6 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 и т.1.2 се попълва 

в ЕЕДОП- Образец № 2, както следва:  



  
 

 
 

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България 

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за 

следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б от НК  и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК.  

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 1.1 при 

наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.2. се попълва в Част 

ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП- Образец № 2.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.3., т. 1.4., т. 1.5 (чл. 

118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда) и т. 1.6. се попълва в Част ІІІ, Раздел 

В от ЕЕДОП- Образец № 2. 

Информация относно извършени нарушения по т. 1.5 - чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 

ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП- 

Образец № 2. 

Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на 

посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
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2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 

6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", се 

включват в списък, който има информативен характер. 

В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП възложителят трябва да осигури доказателства за 

наличие на основания за отстраняване. 

2. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в 

процедурата: 

2.1. кандидати или участници, които са свързани лица. 

Забележка: „Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за 

публично предлагане на ценни книжа, а именно:  

"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. 

Информацията относно горепосоченото обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на 

еЕЕДОП. 

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

Съгласно чл. 40 от ППЗОП: Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 
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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 2 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; 

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 т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

9. 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 т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава 

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

България. 

2.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 

във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), 

освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 
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Информацията относно горепосоченото обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на 

ЕЕДОП. 

2.3. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице 

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: 

а. Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението 

на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури 

за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 

държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да 

участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо 

лице. 

б. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо 

лице, в което лицето по б. „а“ е станало съдружник, притежава дялове или е управител или 

член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

Информация относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ се 

декларира в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП 

2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация. 

2.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените 

условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със 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. 

2.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

2.7. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи 

срока на валидност на офертата си. 

2.8. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на 

поръчката.  
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3. Мерки за надеждност: 

Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, 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 кандидатът или 

участникът може да докаже, че: 

3.1. 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; 

3.2. 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. 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; 

3.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от и 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, в 

зависимост от вида и етапа, на който се намира 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. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност 

по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП - Образец № 2 в полето свързано със 

съответното обстоятелство. 

 

17. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 
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С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните 

изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване 

на възможността им за изпълнение на поръчката.  

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. 

 

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, а именно: 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 

Всеки участник в процедурата следва към момента на подаване на офертата да е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от: първа 

група, четвърта категория, съгл. чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ от ЗУТ - „недвижими културни 

ценности с категория „местно значение“ и чл. 8, ал. 6 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието 

си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в 

която са установени. 

При участие на обединения, които не са юридически, изискването се прилага за всеки член 

на обединението, който ще изпълнява СМР/СРР, съобразно вида и обема на изпълняваната 

от него работа.  

Доказване: При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в 

съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А - Годност, т. 1. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко 

време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други 

еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 
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2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ: 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря 

на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 

2.1. Да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови 

години, в зависимост от датата, на която е създаден или започнал дейността си, в 

размер равен или по-голям от 2 000 000,00 лв. (два милиона) лева без ДДС.  

Доказване:  

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната 

част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово 

състояние, т. 1; 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: 

Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им 

се изисква, освен ако не са достъпни в публичен регистър. 

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

определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Годишните 

финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и не са 

достъпни в публичен регистър. 

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

изисквания за общ оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него. 

2.2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 

застрахователна сума за обект първа група, четвърта категория, съгласно Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с 

минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията 

на обекта, предмет на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически 

лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява 

СМР/СРР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа. 

Доказване:  
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При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната 

част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово 

състояние, т. 5. 

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ 

не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се 

установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна 

застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно:  

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. 

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

определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. 

Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно 

националния си закон. 

Когато по основателна причина кандидат или участник 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 приеме за 

подходящ. 

 

3. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ: 

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални 

критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите 

ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за 

качество: 

3.1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване 

на офертата, да има изпълнени най-малко 2 (две) дейности, идентични или сходни с 

предмета на поръчката. 
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Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се 

разбира строителство и/или строително-монтажни дейности, свързани с изграждане и/или 

реконструкция и/или ремонт на сгради. 

Доказване:  

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната 

част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В - Технически и професионални 

способности, т. 1а; 

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

определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 

(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за 

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

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; Списъкът се подписва от лицето представляващо участника. 

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

изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

 

3.2. Участникът в процедурата следва да разполага с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ 

най-малко: 

3.2.1. Ръководител екип на обекта: 

- да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ 

или средно образование с професионална квалификация в областите „Архитектура и 

строителство“ или „Техника“ или еквивалентна квалификация;  

- да притежава минимум 5 (пет) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в 

строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или технически ръководител. 

3.2.2. Реставратор: 

- образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация в 

областите по консервация и реставрация, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № Н- 3/2011 г. 

на МК. 

- да е вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; 
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- опит в изпълнението на консервационни реставрационни работи на недвижими културни 

ценности. 

3.2.3. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава необходимия валиден сертификат 

или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или 

еквивалентна. 

3.2.4. Специалист по контрол на качеството, който да притежава удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалентен документ. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.2. се декларира в еЕЕДОП 

(Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6). 

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата.  

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които 

ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на 

лицата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Едно лице не може да съвместява две и повече длъжности. 

3.3. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на 

участника със стандарти за системи за управление на качеството и за управление на 

околната среда: 

- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно, с обхват строителство; 

- EMAS и/или ISO 14001:2015 и/или еквивалентно, с обхват строителство; 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 

Доказване:  
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Участникът попълва от раздел  Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление, в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП . 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците  

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно:  

 а) Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи 

съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - ISO 9001:2015 

и/или еквивалентно - за управление на качеството; 

б) Сертификати, издадени от акредитирани лица, за екологично управление - EMAS и/или 

ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно -  за управление на околната среда. 

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

определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП - 

сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи 

съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - ISO 9001:2015 

и/или еквивалентно - за управление на качеството, сертификати, издадени от акредитирани 

лица, за екологично управление - EMAS и/или ISO 14001:2015 и/или еквивалентно -  за 

управление на околната среда. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 

държави членки.   

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал 

достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. 

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

изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

Забележка № 1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Забележка № 2: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той 

(участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от 

физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-
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горе минимални изисквания, отнасящи се до годността /правоспособността/ за упражняване 

на професионална дейност на участниците и до техническите и професионални способности 

на участниците. 

 

VІ. Подробно описание на избрания критерий за възлагане и показателите за оценка на 

офертите (когато е приложимо), съгласно чл. 70 - 71 от ЗОП, и комплексната 

методиката за оценка на офертите:  

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  

Същата се определя по критерия за възлагане (съгласно чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП) оптимално 

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, 

свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

18. Изисквания към съдържанието на документите: 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертите се изготвят на български език. В случай, че документите се представят на език, 

различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, 

упълномощено от кандидата да го представлява. 

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат 

от съответния кандидат с текст “Вярно с оригинала“. 

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

във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Документите, съдържащи се в офертата  се подписват само от от законните представители 

на участника, съгласно съдебната /търговската/ му регистрация или от изрично 
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упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с 

нотариална заверка .  

Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата на 

подаване на офертата, освен ако възложителят не посочил друг срок.  

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат 

от съответния кандидат с текст “Вярно с оригинала“. 

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, дадено от възложителя 

 

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. 

 

19. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 

1. Заявление за участие, включващо: 

1.1. Опис на документите, подписан от участника - Образец № 1 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец  №2, за 

кандидата 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; 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП се представя към офертата в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се 

предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 
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Указания за подготовка на еЕЕДОП: 

Важно! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, б. „ а “ от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ 

за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 

Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.doc: 

ЕЕДОП се попълва и представя в електронен вид, подписан цифрово и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, за всяка 

обособена позиция, в съответствие с предоставения към настоящата документация 

стандартен образец. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

ЕЕДОП се представя в електронен вид, подписан цифрово и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата за участника, за всеки 

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

поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се 

представя за обединението и за всеки от участниците в обединението. Форматът, в който се 

предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

В еЕЕДОП 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. 

Съгласно чл. 67, ал. 3 ЗОП, 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. Възможността по чл. 67, ал. 3 от 

ЗОП може да се използва, 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 еЕЕДОП 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. 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, когато участниците предвиждат участие на подизпълнители, 

посочват в офертата си всеки подизпълнител и дела от поръчката (обособената позиция), 

който ще му възложат, като представят и доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 
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Делът от поръчката (обособената позиция), който ще се изпълнява от подизпълнител се 

посочва в Част IV, раздел В, т. 10 на еЕЕДОП. Участниците предоставят и списък на 

подизпълнителите, в който са посочени: наименование, ЕИК и вид на дейностите, за всеки 

посочен подизпълнител. 

За всеки посочен подизпълнител се представя отделно еЕЕДОП, надлежно попълнен и 

цифрово подписан, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - 

декларация за дейностите, които ще изпълнява като подизпълнител, дял от поръчката 

(обособената позиция), който ще изпълнява. 

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение критериите свързани с 

техническите способности и професионалната компетентност. 

За всяко посочено трето лице се представя отделно еЕЕДОП, надлежно попълнен и цифрово 

подписан, както и доказателство за поетите от третото лице задължения. 

При подписване на еЕЕДОП, в Част VI: Заключителни положения, задължително се 

посочват дата и място, имена, подпис и позиция на подписалото еЕЕДОП лице. 

В Част VI: Заключителни положения на еЕЕДОП, лицето декларира: 

- че информацията, посочена в части II - V, е вярна и точна, и че е представена с 

ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни; 

- че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и 

други форми на документални доказателства, освен в посочените в еЕЕДОП случаи; 

- дава официално съгласие Община Елена да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в част III и част IV, раздел А от 

представения еЕЕДОП, за целите на обществена поръчка. 

Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП: 

Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената от Европейската 

Комисия безплатна услуга - информационна система за еЕЕДОП. Системата дава 

възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде изтеглен, 

подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава възможност и за повторно 

използване на вече генериран еЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за 

обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, 

както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) - 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП. 

За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо да преминете през 

следните стъпки: 

а: Изтеглете приложеният към документацията файл - "espd-request.xml" и го съхранете на 

компютъра си. 

б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български 

език. 

в: В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте ?" маркирайте 

"Икономически оператор" 

г: В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП" 

д: В новопоявилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл", след 

което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка „а“. 

е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и натиснете 

бутона "Напред" 

ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След попълване 

на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред". Когато 

попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон "Преглед", чрез 

натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП. 

з: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон "Изтегляне 

като", чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа. 

Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да можете да се 

възползвате от повторно редактиране на документа. 

и: Изтегленият *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица и се 

предоставя към документите за участие в процедурата на подходящ носител. 

Представяне на ЕЕДОП в електронен вид: 

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения 

и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. 

времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, 

към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 

В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с 

електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 
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*** Въпроси и отговори, свързани с попълване и подписване на еЕЕДОП:  

http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

*** Методически указания за предоставяне на еЕЕДОП: 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf. 

 

Указания за попълване на 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 кандидатът 

или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

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

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

лица се представя отделен ЕЕДОП. 

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. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. 

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

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

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 

длъжностите, които заемат. 

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. 

Кандидатите и 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 се възползват от тази 

въможност, 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. 

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

подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

ВАЖНО: Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите 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. 

ВАЖНО: 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. 

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

1.4. 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; 
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- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

В съответствие с чл. 101, ал. 4 от ЗОП и във връзка с изискванията на 47, ал. 3 от 

ППЗОП „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в 

пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) 

на офертата. 

 

2. Оферта, която включва. 

2.1. Техническото предложение, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя - Образец №  3 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4 

г) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо - по чл. 39, ал. 3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6 

!!! Изисквания към предложението за изпълнение на поръчката, съдържание на 

обяснителната записка: 

1. От обяснителната записка Възложителят трябва да добие достатъчно ясна представа 

за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по 

организацията и изпълнението на СМР, така и възможни рискове и тяхното 

управление, замърсяване на околната среда и др. по преценка на участника. 

За целите на методиката за оценка на офертите в обяснителната записка следва да се опишат:  

• Описание на организиране на процеса на изпълнение на СМР; 

• Описание, технологичната последователност и изисквания за качествено изпълнение на 

основните дейности на поръчката за СМР:  
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• Организационна структура и описание на разпределението на отговорностите и задачите 

между членовете в екипа на участника; 

• Съответствие на представения план-график за организация на работата като:  

а) време за изпълнение на дейностите по СМР;  

б) технологична последователност;  

в) продължителност. 

 

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

• Не отговарят на минималните изисквания за съдържание; 

• Предложението не отговаря на указанията за разработване и обявените условия 

(изискванията), посочени от Възложителя; 

• Предложението не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

• Налице е несъответствие в представения линеен календарен план / график за изпълнение на 

поръчката / договора. 

  

ВАЖНО!!! Участник, в чието техническо предложение се установи, че не гарантира 

изпълнението на дейностите, не съответства на изискванията на Възложителя по 

процедурата и ЗОП, не са описани факторите, предмет на оценка, както и такива, в 

които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния 

календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между 

информацията в Обяснителна записка за изпълнение / линейния календарен график / 

техническата спецификация / нормативната и поднормативна уредба и/или са 

предложени срокове за изпълнение, които надвишават максималните допустими 

срокове за строителни работи - СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПРОЦЕДУРАТА!!!  

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП,  

Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“  

http://nap.bg,  

www.mlsp.government.bg,  

http://nap.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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http://www.az.government.bg,  

http://www.gli.government.bg  

 

2.2. Други документи: 

Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/. 

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП “Техническото предложение” (в пълния обхват на 

описаните по-горе документи) се поставя в общата опаковка на офертата. 

 

3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ", в който се 

поставя „Ценовото предложение” на участника, попълнено по  Образец № 7 

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 ценовото предложение, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

  

В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение (в 

пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общата 

опаковка на офертата. 

 

 4. Запечатване 

 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 

 

 

До 

Община Елена гр. Елена 

ул. "Иларион Макариополски" 24 

http://www.az.government.bg/
http://www.gli.government.bg/
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О Ф Е Р Т А 

 

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

“………………………………………………..…………………………………” 

                                                                                (наименование на поръката) 

 

Оферта от: ………………………………………………… 

                         (наименование на участника) 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в Община Елена, с адрес: гр. Елена, 

ул. „Иларион Макариополски“ №24, в срока, определен за подаване, посочен в обявлението. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за 

участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за 

негова сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при 

не класиране. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17,30 часа и в 

деловодството в Община Елена, с адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ №24. 

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при възложителя 

Община Елена в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в 

противен случай те не се разглеждат. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, 

определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от възложителя. 
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Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

са представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

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

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

от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 

включени в списъка. 

  

20. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, 

документацията за обществената поръчка и описателните документи до 7 дни преди 

изтичане срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок. 

Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за 

провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата всеки работен ден между 

08:30 ч. и 17,30 ч., в деловодството на в Община Елена, с адрес: гр.Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ №24 

тел:  06151/61-32, 06151/62-61 

факс: 06151/65-10  

e-mail: obshtina@elena.bg 

Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на 

обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

mailto:obshtina@elena.bg
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направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. 

Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се 

одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на 

обявлението за обществена поръчка. 

Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, необходимо за 

отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите.  

С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че 

всички заинтересовани лица са уведомени. 

 

21. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Разглеждане на офертите: 

1. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.1. 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; 

1.2. Офертите се отварят в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка в сградата на Община Елена. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на 

офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди 

новоопределения час. 

1.3. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 

представяне на съответните пълномощни. 

1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва 

работа след получаване на протокол с описани подател на офертата, номер, дата и час на 

получаване и причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

Комисията разглежда офертите в сградата на Община Елена с адрес: гр. Елена, ул. "Иларион 

Макариополски" 24 на посочените в обявлението дата и час. 
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Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване.  

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 и изпраща 

протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача.  

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и 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 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват кандидата или участника.  

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. 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря.   

Комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по 

другите показатели.  

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 чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря 

ценовите предложения и ги оповестява. 
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2. Комисията отстранява от  участие в процедурата кандидат: 

Освен на основанията по чл. 54 от Закона за обществените поръчки, възложителят 

отстранява от процедурата: 

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 

4. кандидати или участници, които са свързани лица. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

В случаите, при които се констатира редовност на всички представени документи от 

участниците в процедурата и след проверка редовността на подадените оферти, 

председателят на комисията обявява съответствието им с предварително обявените от 

възложителя условия и се произнася по допускане на кандидатите. Комисията отбелязва 

това обстоятелство в протокола и продължава по същество работата си по разглеждане на 

представените ценови оферти. 

3. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

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. 

Обосновката 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. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по т.1-5, 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. 

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. 

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. 

4. Класиране на офертите: 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия.  

Когато 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 за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие горните 
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критерии или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или 

повече оферти. 

5. Основания за прекратяване на процедурата: 

 Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е 

явил нито един участник за преговори; 

2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 

3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва договор 

за обществена поръчка; 

7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

 Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 

2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 

3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя; 

4. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 
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б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

В горните случаи възложителят задължително включва в решението най-ниската 

предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-

голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на 

същата година. 

 Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за 

прекратяване е влязло в сила. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за 

определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато 

преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, 

т. 4 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

 

22. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

В 10-дневен срок от утвърждаване на  протокола на комисията възложителят издава 

решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

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 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. 

 

23. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 
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1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и 

начина за сключване на договора. 

2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, 

при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

2.1. изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. 

2.2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 2.1., б. а-в), издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация 

има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено 

пред компетентен орган в съответната държава 

2.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

2.3.1. откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и 

неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно; 

2.3.2. не изпълни някое от условията по т. 2.1., или 

2.3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

2.4. В случаите по т. 2.3. Възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в 

сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение определя 

втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител. 

2.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. 

2.6. Неразделна част от договора е техническата спецификация и приложенията към нея.  

 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и действащото българско законодателство. 

 

24. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ: 

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, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и: 

а) органите и служителите на Възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 

приемането на документацията за участие, ако е приложимо. 

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 

24 часа надлежно да уведомят Възложителя. 

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на 

адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно 

изпращане на уведомленията или информацията. 

Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура, са в писмен вид и на български език.  

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участници се 

извършва с електронни средства за комуникация.  

Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се 

осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и 

електронни средства. 

 

25. ДРУГИ УКАЗАНИЯ: 

1. Срокове:  

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

1.1. 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. Когато последният ден 

от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 
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1.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.  

1.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

1.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 

изрично указано при посочването на съответния срок. 

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в 

документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд: 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес: http://www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 /8119 44 

 

 

 

 

Проект „Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423 

Община Елена 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз. 

 

 

 


