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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 
ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 4  ] 

  

 Възложител: ДЛС Тервел ТП на СИДП ДП 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02711  ] 

Адрес: [гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж.Цветелин Георгиев Миланов, Димчо 
Стефанов-зам.директор, Димитър Жеков- р-л счетоводен отдел] 

Телефон:  05751 2271 

E-mail: [dlstervel@gmail.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. 

Кирил и Методий» № 10 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [Строителни работи по възстановяване и възобновяване] 

Кратко описание: ["Основен ремонт на сграда "Хижа Кьостата"] 

 Обект:  Основен ремонт на ловна хижа Кьостата, намираща се в имот номер 000250 в 

землище на с.Орляк с ЕКАТТЕ 53953 общ.Тервел 

Категория: Пета (съгласно чл. 137, ал.1, т. 5 от ЗУТ и чл.10, ал.1,т.9 от Наредба 1/30.07.2003г.) 

Всички съществуващи пукнатини по вътрешните стени ще се обработят и финишът ще бъде 

възстановен. Ще се изпълни топлоизолация по външните стени на сградата, изцяло ще се 

подмени дограмата, ще се демонтира цокъла от Балчишки камък, и ще се монтира обратно 

отново, за да се запази автентичния вид на сградата. Предвижда се демонтаж на дървената 

облицовка на първият етаж и изцяло обновяване при извършването на необходимият ремонт.  

Предвижда се усилване на зиданата конструкция и цялостно укрепване на сградата, както и 

укрепване на съществуващата подпорна стена с височина 200см. Следва да се подновят 

ел.инсталациите по проект. Предвижда се подмяна на водопроводната инсталация по проект. 

Необходимо е извеждането на вертикалните канални щрангове над покрива за вентилиране  

на инсталацията. 
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На приземният етаж се предвижда да се подменят изцяло настилките, като ще се направят 

нови армирано- циментови изравнителни замазки върху ХРS топлоизолация, ще се монтира 

нов ламиниран паркет с первази и ще се монтират плочки от гранитогрес в съответните 

помещения. По съществуващите стени следва да се направи изравнителна циментова 

мазилка, след което да се шпакловат и боядисат с цветен латекс. Също така се предвижда 

изграждане на окачени тавани от гипсо картон върху метална конструкция, отново със шумо и 

топло изолираща минерална вата. 

На второто ниво проектът предвижда да се замени конструкцията над първия етаж с 

монолитна стоманобетонна плоча. За кофраж може да служи съществуващата подова 

конструкция. Както на първият етаж, така и на вторият ще се направят нови армирано -

циментови изравнителни замазки върху ХРS топлоизолация, ще се монтира нов ламиниран 

паркет с первази и ще се монтират плочки от гранитогрес в мокрите помещения. По 

съществуващите стени следва да се направи изравнителна циментова мазилка след което да 

се шпакловат и боядисат с цветен латекс. Също така се предвижда изграждане на окачени 

тавани от гипсо картон върху метална конструкция, отново със шумо и топло изолираща 

минерална вата. Предвижда се демонтаж на съществуващата вътрешна дървена стълба и 

изграждане на нова от монолитна стоманобетонна конструкция и облицована от гранитогрес.  

Покрива на сградата както и отводнителната система, ще бъдат демонтирани и изцяло на 

ново изградени. 

Реставрация на входните врати и парапети от тераси и външна стълба от дърво и ковано 

желязо, за да запазим фасадите от първоначалната идея на проекта.  

Да бъдат използвани подходящи материали с цел запазване на автентичният вид. 

ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

ПЛОЩ УПИ- 7800 М2 

ЗП -190 М2 

РЗП-340.14 М2 

Пл - 4% 

Кинт- 0.044 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - 7342 М2 / 94% 
 
Поради наличие на хипотезата на чл.42, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно че поради технически 

причини за възложителя не е възможно да публикува на профила на куоувачаа одобреният 
инвестиционен проект за обекта, то същият може да бъде разгледан на място в сградата на 
възложителя, за периода от публикуване на обявата до изтичане на срока за подаване на 
оферти, от 09,00 ч. до 16,00ч. през всеки работен ден, на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. 
Кирил и Методий» № 10 

 

Място на извършване: [Хижа "Кьостата" в землището на с.Орляк, община Тервел, обл.Добрич] 

  

 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 252 000,00  ] 
 
 Стойността на поръчката, включва непредвидени разходи в размер до 2% от стойността на СМР 

и в проекта договор с изпълнителя на СМР е включена клауза, която определя реда за 
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заплащането  на непредвидени разходи. 

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи ще се одобряват само ако са свързани с 

увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи, които към момента на 

разработване и одобряване на работния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но 

при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. 

1. Начин на плащане – Възложителят няма да предоставя авансово средства  за изпълнение 

обекта на поръчката.  Разплащането на извършените СМР, ще  се извършва по единични цени, 

съгласно ценовото предложение, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, 

съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  проверен и съгласуван с КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и представена фактура, в 30 (тридесет) дневен срок от 

издаването й. 

2. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане: 

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% от стойността на договора за 

обществена поръчка без включен ДДС. 

2.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:  

2.2.1. парична сума; 

2.2.2. банкова гаранция; 

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

изпълнителя.  

2.3. Гаранцията по т. 2.2.1 или 2.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице - гарант.  

2.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

2.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

2.6.Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора 

за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

2.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по 

сметка на ТП „ДЛС Тервел“: IBAN: BG23UNCR96601001866706, BIC: UNCRBGSF, при Банка: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. 

2.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това 

трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване,  в което 

Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на  
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обществената поръчка.  

2.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

 
 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 
1. Общи изисквания към участниците в процедурата 
 1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

 1.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно 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. 

 1.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 

която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

 1.4. Когато Участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 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. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. 

уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.  

 1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата 
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обществена поръчка. 

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

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

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В 

случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на 

настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 

настоящата обществена поръчка; 

1.7. Подизпълнители 

1.7.1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

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

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

1.7.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

1.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.1.7. 

2. 

1.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

1.7.5. Разплащанията по 1.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

1.7.6 Към искането по т. 1.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

1.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.1.7.4., когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

1.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата 

документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.  

1.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

1.7.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
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подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

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

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

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

отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които 

е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

1.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1.7.11. заедно с копие на 

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

сключване. 

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

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане 

на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

1.9. Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да бъдат 

самостоятелни участници в една и съща процедура. 

1.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5, и т.7 

от ЗОП. 

Забележка:Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;  

в/. 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. 

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

лица подписват един и същ Документ за деклариране на изискуемата от възложителя 

информация. 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 Документ за деклариране на изискуемата от възложителя 

информация за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на 

повече от един Документ за деклариране на изискуемата от възложителя информация, 
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обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в Документа за деклариране 

на изискуемата от възложителя информация, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. 

1.11. Участникът следва да предостави Декларация Образец №6А. 

 
 
Изисквания за личното състояние:  
Не се допускат до участие лица за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 

5 и 7 ЗОП. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да е вписан в 

Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно  предмета на поръчката и съответната 

категория строежи или по-висока, или да е вписан в аналогичен регистър съгласно 

законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. 

За доказване на професионалната годност  участникът предоставя(декларира) информация за 

вписане в Централния регистър на Камарата на строителите съобразно националните база данни, 

в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят 

информацията. 

  

Икономическо и финансово състояние:  

1.Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот от дейности в областта на 

строителството изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови 

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

размер на минимум 400 000,00 лева. 

Участникът предоставя(декларира) информация за обстоятелствата по т.1. 

2.Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент 

с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ. 

Представя се  заверено копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, 

съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ. 

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 

възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с 

всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 
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Технически и професионални способности:  

За изпълнение на строителството: 

1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано 

от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет идентичeн  или 

сходен с този на  поръчката. 

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство 

и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по 

смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: - 

строителство на сгради, реконструкция поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - 

поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на 

отоплителна, В и К и електрическа инсталация, изграждане на вертикална планировка. 

2.Участникът предоставя(декларира) информация за строителството изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

на поръчката, придружено 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; 

3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на 

поръчката, включващ най-малко: 

 Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация 

"строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит в техническото 

ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. Пет години 

опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. 

 Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ 

или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени. Четири години професионален опит като технически ръководител. 

 Специалист по електротехника: Средно образование с четиригодишен курс на 

обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. 

Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.  

 Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с 

четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация 

"Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност.  
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 Специалист по отопление и вентилация: Средно образование с четиригодишен 

курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или 

еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност.  

 Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с 

професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност 

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

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност 

или еквивалент.  

 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на 

обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, 

свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-

07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс 

на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на 

труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.  

Участникът предоставя(декларира) информация за обстоятелствата по т.3 за инженерно-

техническият персонал. 

4.Участникът да прилага: 

1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ 

строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна. 

Участникът предоставя (декларира) информация за обстоятелствата по т.3.5., гл. IV за прилагане 

на: 

 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с 

обхват включващ строително-монтажни работи; 

2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент;  
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Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната 

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

националната акредитация на  органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят ще приеме 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.  

 

Използване на капацитета на трети лица. 

1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 

между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 

техническите способности и професионалната компетентност.  

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да 

се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 

ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения.  

4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

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

от процедурата.  

5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря 

на някое от условията по т.4.4,  гл. IV.  

6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и 

третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние. 

7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може 

да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 

условията по т.2 –4. 

8. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
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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 обединение. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: най-ниска предложена цена с тежест 50%                                

         срок за изпълнение на поръчката след изрично възлагане с тежест 50% 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [06.10.2016г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [6 /шест/ месеца]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09,00ч на 07.10.2016г.] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 
 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 Изисквания към изпълнението на ремонтно-строителните работи: 
1.Всички ремонтно-строителни работи следва да отговарят на действащите в момента държавни 

стандарти и нормативни документи в строителството, касаещи изпълнението на изискванията на 
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чл.169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнителят следва да спазва стриктно 
правилата за безопасни и здравословни условия на труда и графика за изпълнение на ремонтите, 
предложен на Възложителя и съгласуван от него. 

При изпълнението на всички видове строително-монтажни, ремонтни и инсталационни 
дейности да се спазват изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните 
видове работи. Всички строителни дейности трябва да се извършват и отчитат съгласно 
нормативно приетите правила за изпълнение и приемане на СМР и изискванията на Закона за 
устройство на територията. 

Изисква се качествено изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи, както и 
използване на качествени материали. Вида и качеството на всички влагани материали и уреди да 
се съгласуват писмено с Възложителя, като всеки материал и уред трябва да бъде придружен от 
сертификат за произход и качество. Възложителят има право да избира вида и качеството на 
влаганите материали. Не се изисква луксозно строителство, но изпълнението трябва да бъде 
такова, че обектът да придобие представителен вид. 

Всички видове строително-монтажни и ремонтни дейности да се изпълняват съобразно 
изискванията на Възложителя. Промени и допълнения се допускат само с изричното съгласие и по 
предписание на Възложителя . 

Допълнителни работи могат да бъдат изпълнявани само за сметка па отпадането на видове 
и/или количества на предвидени в количествените сметки работи. Отпадането на вид и/или 
количество работа става само с изричното съгласие на Възложителя. 

Персоналът на Изпълнителя трябва да се състои само от обучени и правоспособни специалисти.  
По време и след изпълнението на всички строително-монтажни и ремонтни работи да се 

поддържа чистота. Това включва и почистване на секторите, на които се работи, след 
приключване на работното време на Изпълнителя.  

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. За всяко 
нарушение на чистотата и обществения ред отговорност носи Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да представи гаранция за извършеното строителство, като гаранционните 
срокове за отделните видове работи не могат да бъдат по-малки от минималните но ЗУТ и 
Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

 
2.Изисквания към организацията на строителния процес 
Да се спазва технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност 

между дейностите, извършвани по отделните части на проекта. 
Строително-монтажните и ремонтни работи по всяка една част от инвестиционния проект трябва 

да се планират и извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите 
части, предвид нормативните изисквания и действащите в страната стандарти. 

 
Преди започване на СМР съвместно с Възложителя се утвърждава предложения в техническата 

оферта на изпълнителя индикативен комплексен план-график за организация и изпълнение на 
строителството. 

Индикативният комплексен план-график следва да се изготви въз основа на общите 
количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на всяка една 
част от поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника, а 
също така въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване нa място 
със специфичните условия за изпълнение. Графикът следва да съдържа Графична част на 
индикативния план-график, която включва линеен график с отразени в него време за подготовка, 
началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР (всеки един от видове СМР 
предмет на поръчката), общо времетраене на СМР, диаграма на работната сила, краен срок за 
приемане на обекта и на изпълнение на поръчката като цяло. 

Почистване на работната площадка с изнасяне на всички отпадъци от територията на обекта до 
най-близкото сметище за строителни отпадъци. Всеки участник следва сам да направи проверка 
за местата, режима и цените за извозване на отпадъците, като това следва да е включено в 
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ценовата му оферта. 
 
3.Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
 
Изпълнението на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка трябва да се 

извърши в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, като се направи оценка на рисковете и се набележат адекватни превантивни 
мерки. 

 
4.Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на изпълнителя и започва да 

тече след изричното възлагане от страна на възложителя с възлагателно писмо и подписването на 
протокол за откриване на строителната площадка, но не повече от 12 месеца от откриване на 
строителната площадка 

 

 5. Съдържание на офертите и изисквания: 

5.1. Офертата включва:  

5.1. 1. Опис на съдържанието;  

5.1.2. Техническо 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, изготвено по Образец №1, което трябва да съдържа: 

 Начин и технология за изпълнение на строителството 

 Линеен график за изпълнение на СМР 

 Гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи 

От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение  

строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя.  

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2;  

г) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;  

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 - Образец №4; 

е) Декларация за оглед на обекта- Образец № 8 

5.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на Документ за деклариране на изискуемата от 

възложителя информация. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица 
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за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен Документ за деклариране на изискуемата от възложителя 

информация. Когато участикът е обединение, което не е юридическо лице се представя Документ 

за деклариране на изискуемата от възложителя информация за всеки от участниците в 

обединението. 

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

5.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от 

документ(учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 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. В документа за създаване на обединение се определя 

партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;  

5.1.6. Ценово предложение - Образец № 5. При несъответствие между цифрова и изписана с думи 

цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

5.1.7.Образец № 6 – Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП. 

5.1.8.Образец № 6А – декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

5.1.9.  Проект на договор- Образец №7. 

6. Подаване на оферта  

6.1. Документите, свързани с участието се представят от участника или от упълномощен от него 

представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адреса на възложителя посочен в обявата. 

6.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се 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 и обособената позиция (ако 

е приложимо) за която се подават документите. 

6.3. Опаковката включва документите по т. 5, гл. IV, опис на представените документи, както и 

ценовото предложение по т. 5.1.6. и попълнената количествено-стойностна сметка към него. 

6.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 




