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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет 

и шеста от ЗОП е Община Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 

„Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org; 

obshtina@borevgrad.org; интернет адрес: http://www.botevrgad.bg 

 

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява. 

 

3. Предмет на обществената поръчка е: „Изработване на технически проект за 

внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за 

активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“. 

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

ЗОП. 

 

4. Максимална прогнозна стойност на поръчката 

Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 69 999,00 лв. 

(шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без включен ДДС. 

 

!!! При несъответствие между предложената обща цена без ДДС, изписана с 

цифри, и предложената обща цена без ДДС, изписана с думи, валидна ще бъде общата 

цена, изписана с думи. 

Участниците трябва да съобразят ценовото си предложение с посочената 

прогнозна стойност на обществената поръчка. 

Участник, чието предложение надвишава посочената максимална прогнозна 

стойност, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

 

5. Финансиране 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира с бюджетни средства от общината. 

 

6. Място на изпълнение на поръчката 

Мястото на изпълнение на поръчката е Многопрофилна болница за активно лечение-

Ботевград, находяща се на адрес: гр. Ботевград, ул. „Божко Божилов“ № 1. 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката 

Максимален срок за изпълнение на обществената поръчка – 30 (тридесет) календарни 

дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 
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8. Разходи за подготовка на офертите  

Разходите за подготовка на офертите и за участие са за сметка на участниците в нея. 

Участниците нямат право да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

от провеждане на поръчката.  

 

9. Критерий за възлагане:  

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

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

възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

10. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е 2 (два) месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

11. Начин на плащане 

Авансово плащане - в  размер на 30% от стойността на договора с включен ДДС 

платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договора. 

Окончателно плащане - в размер на 70% от стойността на договора платимо в срок до 

30 (тридесет) календарни дни от приемането на изпълнението с окончателен приемно-

предавател протокол и представяне на оригинал на фактура, съгласувана предварително с 

Възложителя. 

 

12. Гаранция за изпълнение 

За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя 

гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. 

Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока по договора, в случай че се представя под формата 

на банкова гаранция или на застраховка. 

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

• Парична сума в размер равен на 3 % (три на сто) от стойността на договора без 

ДДС преведена по сметката на Възложителя: Община Ботевград в Първа инвестиционна 

банка, клон Враца, офис Ботевград,  

IBAN: BG58 FINV 91503304348314 

BIC: FINVBGSF 

• Безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 

с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо 

писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този 

Договор, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 



дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

• Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на 

изпълнителя за изпълнението на Договора, чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията са 

уредени в проекта на договор. 

 

13. Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача. 

 

14. Кореспонденция 

Обменът на информация свързана с настоящата поръчка между Възложителя и 

участниците се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез 

електронни средства за комуникация.  

 

ІІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. До три дни преди изтичане срока за подаване на оферти лицата могат да поискат 

писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка на адреса, 

посочен в обявата. 

2. Възложителят предоставя разясненията най-късно на следващия работен ден от 

получаване на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се 

посочва лицето, направило запитването.  

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Изисквания към личното състояние  

1.1. На основание чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП Възложителят отстранява от 

участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 

обстоятелства:  

1.1.1. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при 

тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;  

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;  

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;  



д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;  

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;  

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

1.1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези 

органи е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

1.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

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

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

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

който не е влязъл в сила, освен ако размерът на неплатените дължими данъци или 

социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

на участника за последната приключена финансова година;  

1.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

1.1.5. Установено е, че участникът:  

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;  

1.1.6. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при 

тези органи е налице конфликт на интереси, с Възложителя, 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, или имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобито имущество и за който би могло да се приеме, че 

влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на 

обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.  

1.2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 

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

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 

при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 



финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

1.3. Освен на основанията посочени по-горе, възложителят отстранява от участие: 

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

друго условие, описано в обявата и документацията към нея; 

1.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 

№ 10 към ЗОП; 

1.3.3.  участници, които са свързани лица. 

„Свързани лица“ са: 

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

дружество; 

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

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

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

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

включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

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

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 

дружество или друго юридическо лице; или 

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

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

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

във връзка с дейността на юридическо лице. 

1.4. 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. Забраната се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето е станало съдружник, притежава дялове или е управител 

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

1.5. При подаване на оферта, участникът представя декларация за липсата на 

обстоятелствата по т. 1.1, т. 1.2 и 1.4 се декларира в част III на Единния европейски 

документ за обществени поръчки. 



2. Критерии за подбор 

2.1 Икономическо и финансово състояние: 

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен 

риск „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно чл.171 от ЗУТ или 

еквивалентна застраховка за чуждестранните лица с покритие, съответстващо на обема и 

характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е 

първа група, втора категория строежи, а обхватът на поръчката е проектиране). 

Изискването се декларира с попълване на Част IV, Раздел Б, т. 5) на ЕЕДОП 

Доказване: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност". по 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за чуждестранните лица. 

 

2.2. Технически и професионални способности: 

2.2.1. Участникът, през последните три години, считано от датата на получаване на 

офертите следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на 

поръчката. 

Забележка: За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне 

на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или 

текущ ремонт на сграда втора или по-висока категория строежи. 

Изискването се декларира с попълването на Част IV, Раздел В, т. 1б) на ЕЕДОП. 

Доказване: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка и доказателства за предоставянето им. 

 

2.3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета 

на поръчката, в минимален състав, както следва:  

1. Архитект: висше образование специалност Архитектура, или еквивалент; валидно 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалент за 

чуждестранни лица; 

2. Строителен инженер: висше образование Строителен инженер - Конструктор или 

еквивалент; валидно удостоверение за ППП или еквивалент за чуждестранни лица; 

3. Електроинженер: висше образование специалност Електроинженер, или 

еквивалент; валидно удостоверение за ППП или еквивалент за чуждестранни лица; 

4. Инженер ОВК: висше образование специалност Отопление, вентилация и 

климатизация, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП или еквивалент за 

чуждестранни лица; 

5. Инженер ВиK: висше образование инженер ВиК, или еквивалент; валидно 

удостоверение за ППП или еквивалент за чуждестранни лица; 

6. Проектант по част „Пожарна безопасност“: техническо правоспособно лице, 

или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за ППП, придружено от 

Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба № Із-1971 от 



29.10.2009 година за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар  или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност или еквивалент 

съгласно чл. 230 от ЗУТ; 

7. Проектант по част „План за безопасност и здраве“: висше образование инженер 

(конструктор), или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за ППП или 

еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ. 

 

Не се допуска едно и също лице да съвместява повече от една позиция в екипа, 

посочен от Изпълнителя. 

Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал за 

изпълнението на поръчката /посочен по-горе /. 

Изискването се декларира с попълването на Част IV, Раздел В, т. 2) на ЕЕДОП. 

Доказване: Списък на технически лица и/или организации, включени или не в 

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

качеството. 

 

Важно указание! 

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява 

от участника в ЕЕДОП – http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc.  

В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в 

съответното поле от ЕЕДОП, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат 

представени, като приложение – неразделна част към ЕЕДОП, като в съответното поле 

изрично се посочи, че съответните данни са приложени към ЕЕДОП.     

При подаване на оферта, участниците представят в опаковката ЕЕДОП в 

електронен формат, като същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в поръчката. Форматът, 

в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид 

методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне 

на еЕЕДОП, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на 

настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел 

„Методически указания“. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

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

това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката. 

 

3. Участие на обединения. Използване на подизпълнители и на капацитета на 

трети лица. 

3.1. 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, 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc


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.  

 

3.2. Подизпълнители 

3.2.1. Ползване на подизпълнители 

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. 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. 

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

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

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

 

3.2.2. Условия за директни разплащания с подизпълнителите 

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. Разплащанията 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. Към 

искането подизпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, 

когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

3.3. Ползване на капацитета на трети лица 

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. 

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

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

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 



1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и 

да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения). 

2. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  

3. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата 

са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български 

език. 

4. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 

съгласно търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено от него лице. 

5. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка 

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

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Ботевград, 

п.к. 2140, площад „Освобождение” № 13. 

6. Опаковката с офертата се надписва по следния начин: ОФЕРТА за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за внедряване на 

енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за активно 

лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“.  

7. Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо, пълен и точен адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

8. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата в посочения от Възложителя срок. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за сметка на участника.  

9. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

10. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията 

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

надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на 

участника. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ 

ЗА ПОПЪЛВАНЕТО ИМ. 

 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и се представя в 

опаковка, заедно със заявлението за участие, със следното съдържание: 

I. Заявление за участие  

1. Опис на представените документи по образец на Възложителя; 

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва 

последователността на изброяването им в описа; 



2. Единен европейски документ за обществени поръчки за участника, 

подизпълнителите, ако такива са посочени, и/или трети лица, чийто капацитет ще 

бъде използван; 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо. 

4. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи копие 

от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. 

Ако в този документ не е посочено кой от партньорите представлява обединението, 

следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който да е 

посочен представляващият обединението или другото образувание за целите на поръчката.  

Ако от документа не е видно какво е разпределението на отговорността между 

членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението 

в настоящата поръчка, участника трябва да представи и тази информация. 

II. Оферта със следното съдържание: 

1. Техническо предложение по Образец №3 към Документацията, включващо 

предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата, 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; 

Всеки участник прилага към Техническото си предложение: 

Работна програма, включваща най-малко описание на процеса на изпълнението на 

договора от страна на Изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява. 

Работната програма следва да съдържа още описание на подхода на участниците 

за изпълнение на проектирането, като се посочат необходимите дейности и 

организацията на работа от страна на екипа на участника с разпределение на 

функциите и отговорностите на всеки член на екипа. 

Линеен график, от който да е видна продължителността и последователността на 

работите. 

2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) – представя се, когато офертата или 

някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника 

съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на 

съответното действие, което е извършено от пълномощник. 

3. Ценово предложение по Образец № 4 към Документацията. 

 

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

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

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

 

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 



 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста чрез събиране на оферти с обява с определения Изпълнител в 30-дневен срок от 

датата на определяне на Изпълнителя. 

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основания за отстраняване от поръчката, съответствието с поставените критерии за 

подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари относно действителните собственици на юридическото 

лице или друго правно образувание, избрано за изпълнител. Документите се представят и 

за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

* Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен.  

3. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено.  

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по т. 2 и 3.  

 

VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

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

участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Участниците могат да получат необходимата информация 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: www.nap.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000 

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

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 



Министерство на труда и социалната политика: 

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001 

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

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”: 

София 1000, бул. „Дондуков” № 3, 

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg 

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Целта на проекта е успоредно с енергоспестяващите мерки, да се осъвремени 

болничния комплекс с модерна външна визия, подобрена функционална организация, 

пълна инсталационна обезпеченост и нов интериор, с цел постигане на оптимална среда по 

съвременните стандарти за профилактика и лечение, съгласно действащата нормативна 

уредба.  

 

I. Описание на сградата 

1. Структура на обекта 

Сградата се състои от 9 блока , част от които са свързани с топли връзки и фуги.  

Блок № 1 е основен главен блок, четири етажен с изложение изток–запад, като в 

него са разположени: регистратура, физиотерапия, рентгеново управление, очно 

отделение, отделение по анестезия и интензивно лечение. 

Блок № 2 е четириетажен с изложение север юг. В него се помещават спешна 

медицинска помощ, кабинети, функционална диагностика, лаборатория, неврологично 

отделение, операционен блок, хирургично отделение. 

Блок № 3 е разположен след блок № 2 ,четири етажен и също с ориентация запад-

изток. В него са разположени терапевтично вътрешно и урологично отделения. 

Блок № 4 е триетажен с ориентация север-юг-изток и двуетажен от запад с вътрешен 

двор.В него са разположени детско гинекология и родилно отделения. 

Блок № 5 представлява топла връзка между блок 2 и блок 4 и представлява 

свързващи коридори на три етажа. 

Блок №9 е зает от поликлиника и на първи етаж отделение по хемодиализа. 

Разположен е с ориентация север юг. 

Сградата е масивна със скелетна конструкция от колони греди и плочи, външни 

неносещи тухлени стени, скатен покрив с въздушен слой, покритие от керемиди и външно 

отводняване. 

2. Капацитет 

Сградата разполага с леглова база от 110 легла , от които непрекъснато използвани 80 

и работещ персонал от 250 човека. 

3. Физическо състояние на ограждащите елементи 
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Покрива на сградата без корпуси 4 и 5 е ремонтиран без топлоизолация . Фасадните 

стени от плътна тухла са облицовани с врачански камък.Съществуващата двукатна 

дървена дограма  е частично подменена с ПВС и стъклопакет. 

 

II. Енергоспестяващи мерки: 

Съгласно направеното обследване се препоръчват следните мерки: 

1. Подмяна на съществуваща дървена двукатна  дограма с PVC 

2. Топлоизолиране на външен контур сграда 

3. Топлоизолиране таван сутерен 

4. Топлоизолиране тавански плочи . 

5. Оптимизиране на отоплителната система на сградата. 

 

III. Функционални промени 

В схемите към заданието са обозначени участъците, в които се изисква 

функционална промяна, с обща площ около 800 м2 при спазване на действащата 

нормативна уредба. 

 

IV. Ремонтни дейности по част „Архитектурна“ 

А. Ремонтни дейности по покриви и фасади: 

1. Ремонт на покривите на блок №4 и 5 

2. Ремонт на водосточни тръби и улуци. 

3. Ремонт на входни козирки и стъпала. 

4. Ремонт на съществуващи английски дворове 

 

Б. Вътрешни ремонти: 

В схемите към заданието са обозначени площите за цялостен вътрешен ремонт 

възлизащи на около 6700 м2 , които се изразяват в следното: 

1.Подмяна на  вътрешните врати , като на болничните стаи да са със светъл отвор от 

минимум 105 см. за преминаване на подвижни болнични легла 

2. Монтаж на антипаник брави на врати от коридори на отделения и звена към 

изходите за евакуация и автомати на врати по пътя за евакуация. 

3. Ремонт на тавани и предвиждане на нови окачени в коридорите с оглед монтаж на 

инсталации над тях. 

4. Изграждане на нови санитарни възли към болничните стаи. 

5. Изграждане на нови лекарски кабинети и санитарно хигиенни звена, чрез 

стесняване на коридорите на блок 4 и блок 5. 

6. Шпакловане и боядисване на всички стени в помещенията за ремонт, както и 

полагане на керамика в новопредвидените и ремонтиращите се санитарни помещения. 

7.Подмяна на настилките в ремонтиращите се помещения с нови , съгласно 

санитарно хигиенните изисквания. 

 



V. Ремонт по част „ВиК“ 

1. Подмяна на съществуващите ВиК инсталации. 

2.Проектиране и изграждане на нови ВиК инсталации в новопроектирани санитарни 

помещения. 

3.Почистване на хоризонтални клонове  в сутерените на всички блокове. 

 

VI. Ремонт по част  „Електро“ 

1. Изместване на ел. захранването на Блок 4 и Блок 5 от сутерена на бившия 

седем етажен стационарен блок. 

2. Подмяна на етажни ел. табла съгласно нормативните изисквания. 

3. Проектиране на нова електро  инсталация в новопроектирани помещения.  

4. Частична подмяна на ел. инсталацията в блок 3 /част от старата е с текстилна 

изолация/. 

5. Монтаж на енергоспестяващо диодно осветление 

6. Ремонт на главни ел табла по блокове 

 

VII. Ремонт по част „ОВК“ 

1. Ремонт и оптимизиране на съществуващи индивидуални отоплителни 

системи / подмяна на газови котли /. 

2. Изграждане на нова отоплителна система в новообособени помещения и 

помещения с функционална промяна . 

3. Изграждане на система за вентилация на съществуващи и нови санитарни 

възли. 

 

VIII. Ремонт и изграждане на общи инсталации и съоръжения 

1. Подмяна на съществуващи асансьори - пътнически и товарен 

2. Подмяна на вертикални водопроводни клонове за пожарни кранове /ПК/ 

3. Изграждане на нови инсталации във всички болнични стаи за медицински 

газове /по една доза кислород, вакуум и сгъстен въздух на стая/ съгласно нормативните 

изисквания. 

4. Ремонт или изграждане на нова сигнално повиквателна система /звънчева 

система/ по отделенията от болничните легла към манипулационните. 

5. Захранване на болнични стаи и общи пространства с кабелна телевизия и 

интернет. 

6. Проектиране и изграждане на система за евакуация и евакуационно 

осветление. 

Проектираните ремонтни дейности да бъдат съобразени с изискванията на 

медицинските стандарти по съответната специалност, Наредбата за устройството и 

дейността на ЛЗ и Наредбата за профилактика и контрол на ВБИ. 

 



Проектът следва да се изготви във фаза технически проект в обем и съдържание 

съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 

При проектиране да се спазят препоръките отразени в доклада за обследване на 

енергийната ефективност. 

 

Всеки участник прилага към Техническото си предложение: 

Работна програма, включваща най-малко описание на процеса на изпълнението на 

договора от страна на Изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява. 

Работната програма следва да съдържа още описание на подхода на участниците за 

изпълнение на проектирането, като се посочат необходимите дейности и организацията на 

работа от страна на екипа на участника с разпределение на функциите и отговорностите на 

всеки член на екипа. 

Линеен график. 

Линейният график следва да е съобразен с Техническите спецификации и от него да е 

видна продължителността и последователността на работите.  


