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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І  ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

РАЗДЕЛ ІI  УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ОФЕРТАТА ПРИ РЕД И УСЛОВИЯ НА ГЛАВА ОСМА «А» ОТ ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)  

РАЗДЕЛ ІІI  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

РАЗДЕЛ ІV ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Приложение № 1- Представяне на участника;  

 Приложение № 2- Образец на списък; 

 Приложение № 3 – Техническо предложение; 

 Приложение № 4 – Ценова оферта; 

 Приложение № 5 – Декларация за приемане на клаузите на договора; 

 Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

 Приложение № 7 – Декларация  за липсата на свързаност по чл. 56, ал.1, т. 6 

от ЗОП; 

 Приложение № 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

 Приложение № 9 – Списък по член 51, ал.1, т.1  от ЗОП на изпълнени услуги  

през последните 3 години считано от датата на подаване на офертата, 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка;  

 Приложение № 10 – Списък на лицата, които ще участват в изпълнението 

на поръчката; 

 Приложение № 11– Проект на договор; 
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РАЗДЕЛ І 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
1.1. Възложител: 
Община Ботевград 
Адрес на възложителя: гр. Ботевград 2140 площад „Освобождение“ 13 
 
1.2. Свързани програми 
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по ОП „Региони в растеж“ 
 
1.3  Конкретни цели на проекта: 

Създаване на проектна готовност на Община Ботевград за кандидатстване 
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” по оперативната 
програма ОП „Региони в растеж“, за финансиране на проекти, включени в 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Ботевград. 
 

1.4.Прогнозна стойност 
Общата стойност на поръчката е в размер до 65000 лв. (словом: шестдесет и 

пет хиляди лева) без ДДС. 
Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по ОП 

„Региони в растеж“.  
 
1.5.Срок за изпълнение 
Изпълнението на обществената поръчка е със срок до 30 календарни дни, 

считано от датата на сключване на Договора съгласно техническото предложение 
на Изпълнителя. 

 
1.6. Място на изпълнение 
Мястото на изпълнение на поръчката: на територията на Община 

Ботевград на следните сгради: 
1. Читалище „Христо Ботев“ – гр Ботевград, пл. „Освобождение“ №12 
2. ПМГ „Акад. Проф.. д-р А. Златаров“, гр. Ботевград 
3. Детско заведение в кв.28 
4. Жилищна сграда с адрес бул. „Трети март” № 81,  блок „Христо 

Ботев”. 
 

1.7. Изискване за представяне на крайният продукт  

Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на 
български език: 

1. на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра 
2. електронна версия на СD – представя 1 бр. диск. 
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              II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ за следните 
обекти - съществуващи сгради:  
 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 

1 Читалище „Христо Ботев” 
ЗП – 1128 кв.м; Приблизителна РЗП – 4093,36 кв.м  

2 
ПМГ „Акад. проф. д-р Асен 3латаров” 

Сграда училище: ЗП – 1232 кв.м; РЗП – 2306 кв.м 
Сграда физкултурен салон: ЗП – 360 кв.м; РЗП – 360 кв.м 

3 Детско заведение в кв.28 
Двуетажна масивна сграда: ЗП – 593 кв.м; РЗП – 1600 кв.м 

4 Жилищна сграда с адрес бул. „Трети март” № 81,  блок „Христо Ботев” 
ЗП – 403 кв.м; РЗП – 4030 кв.м 

 
 
Общата РЗП на описаните по-горе обекти е около 12 389,36 кв.м. 

 
2.2. Конкретни дейности: 
 Основание 
Техническите паспорти на обектите се изготвят в съответствие с 

изискванията на действащите нормативни документи – Закон за Устройство на 
територията и Наредба № 5 от 28 декември 2006 година за техническите 
паспорти на сградите. 

При изготвяне на паспортите на сградите да се обърне внимание на 
следното: 

За съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва 
обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ. 

 
 Обследването включва: 
1. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 
свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ; 

2. Установяване на действителните технически характеристики на 
строежа по разделите на част А от техническия паспорт; 

3. Анализ на действителните технически характеристики на строежа и 
оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с 
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нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 
експлоатация; 

4. Разработване на мерки за подобряване състоянието на сградата; 
5. Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва 

оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с 
изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането 
на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на 
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната 
осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на 
обследването нормативни актове. 

 
Част А "Основни характеристики на строежа" 
1. Идентификационни данни и параметри: 
 - година на построяване – начало и край на строителството, което 

дава представа за използваните материали и вида на конструкцията; извършени 
промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - 
реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 
ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис 
на наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и 
за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на 
строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по 
чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за 
търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на 
строежа; 

 - да се обърне сериозно внимание, ако са правени промени по 
носещите конструктивни елементи на сградата - пробиване на отвори в носещи 
стени и елементи, укрепване на греди и колони, разрушаване на стени и т.н.; 

 - да се обърне сериозно внимание на покрива на сградата, 
недопустимо е изолиране на покрива, без да е предписан ремонт, укрепването му 
или пълна подмяна на покривната конструкция на сградата и връхното покритие; 

 - опис на наличните документи – инвестиционни проекти, 
разрешения за строителство, екзекутивна документация и отклонения от 
основната проектна документация, разрешения за ползване/удостоверения за 
въвеждане в експлоатация – година, удостоверения за търпимост, други данни в 
зависимост от вида и предназначение на сградата. 

2. Основни обемно планировъчни и функционални показатели:  
Застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, 

надстроявания, пристройки и корекции на носещи елементи, корекции на 
застроените площи и обеми. 

Инсталационна и технологична осигуреност на сградата – състояние на 
инсталации по водопровод и канализация, Електрически, телефонни, 
силнотокови и слаботокови инсталации, гръмоотводна и всички останали 
електрически инсталации, отоплителна и вентилационна инсталация, състояние 
на котелно и горивно стопанство, състояние на столова и кухня (ако има такива). 

Съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение – подземни 
надземни, габарити, пропускателни възможности, сервитути и други характерни 
показатели. 

3. Основни технически характеристики  
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Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, 
сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа, граници (степен) на 
пожароустойчивост (огнеустойчивост). Санитарно-хигиенни изисквания и околна 
среда – осветеност, качество на въздуха, санитарно-защитни зони, гранични 
стойности на шум в околната среда, енергийни характеристики, коефициенти на 
топлопреминаване на сградните ограждащи елементи - еталонни и сградни 
стойности – сравнение. Сертификати – Сертификат за енергийна ефективност, 
Сертификат за пожарна безопасност, Други сертификати, паспорти на 
техническото оборудване. 

 
Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на 

ремонти" 
Резултати от извършени обследвания, необходими мерки за поддържане на 

безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните 
мерки, данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, 
преустройство и реконструкция на строежа, срокове за извършване на основни 
ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа, срокове за 
извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на 
строежа, срокове за извършване на технически прегледи по отделните 
конструкции и елементи на строежа. 

 
Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно: 
1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на 

повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на 
сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, 
шайби, греди, плочи и др. Ако такива са допуснати до този момент, да се предвиди 
укрепването и обезопасяването им. 

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на 
строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни 
натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или 
ограждане на части от сградата и съоръжението. 

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита 
от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, 
удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др. Да се обърне особено 
внимание на безопасността при провеждане на учебния процес, и в частност на 
малките ученици – тези от първи до осми клас. 

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, 
мрежите и системите – да се предвиди специално обезопасяване при провеждане 
на учебния процес в класовете от първи до осми клас. 

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните 
асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др. - ако има такива, 
учениците от първи до осми клас да нямат достъп до тях. 

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена 
опасност – да няма такива в училищните сгради, или да бъде изключен достъпът 
до тях на всички ученици, като се предвиди самостоятелен вход до тях, 
недостъпен за всички ученици. 

Забележка: Изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври за 
строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
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и Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ, обн. ДВ, бр. 
81 от 18 Октомври 2011 г. са задължителни. 

 
3. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията 

на: 
- Закон за устройство на територията; 
- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение 

и икономия на енергия в сгради; 
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и 
съоръжения. 

 
 
Изготвил:  (П)  
инж. Валери Зланков 
Гл. експерт КВ, ИК, НС и инфраструктура 
 
 
УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТАТА ПРИ РЕД И УСЛОВИЯ НА ГЛАВА ОСМА «А» ОТ ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
1. Участник в настоящата обществена поръчка по реда на Глава осма 

«а» от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата 
на настоящата поръчка се представлява от законните си представители или от 
специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.  

2.1.Изисквания към участниците съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до  д”, 
т. 2,  т.3 и т.4  от ЗОП. 

2.1.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран: 
 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 
 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; 
 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 

кодекс; 
2.1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
2.1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове в 
страната, в която е установен. 

2.1.4. Участникът да няма парични задължения към държавата и към община 
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
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установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, да няма задължения за данъци или 
вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен. 

2.2 Изисквания към участниците съгласно чл. 47, ал. 2, т.1, т.2, т.2а, т.4, 
т.5 от ЗОП 

2.2.1. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да не 
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се 
намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови 
актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си. 

2.2.2. Участникът да не е лишен от правото да упражнява дейност по 
установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически 
паспорти, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението. 

2.2.3. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор 
за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 
решение. 

2.2.4. Участникът да не е осъден, освен ако е реабилитиран за престъпление по 
чл.136 от  Наказателния кодекс, свързано със здраволовни и безопасни условия на 
труд, или по чл.172 Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.  

2.2.5. Участникът не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 
313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане 
на обществени поръчки. 

2.3 Изисквания към участниците съгласно, чл. 47, ал.5,т.1 и т.2  от ЗОП. 
2.3.1. Участникът да няма лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, което да е свързано лице 

по смисъла на ЗОП интереси с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

2.3.2. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 
2.4.Изискуеми документи: 
 Посочените изисквания в т.2.1; 2.2. и 2.3. се удостоверяват с декларация от 

лицето или от лицата, които представляват съответния участник според 
документите му за регистрация– Приложение №6. 

 
 В случай  на участник юридическо лице, достатъчно е подаване на декларация от 
едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 
 
Изискванията в т.2.1; 2.2. и 2.3.  се прилагат и декларират, както следва:  
 1. при събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон; 
 2. при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 
 3. при дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност-за 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
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 4. при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване-за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
 5. при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон; 
 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
 7.във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, 
които представляват кандидата или участника; 
 8.  в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само 
от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. 
 
Изискванията по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП се прилагат за 
участника/подизпълнител, като за участник/подизпълнител - юридическо лице е 
достатъчно декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват, а за участник обединение/консорциум – 
декларацията се подава от всяко от юридическите лица/физическите лица, 
включени в обединението/консорциума.  
 
При наличието на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят 
ще острани участника от участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка. 
 
Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, 
декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и 
това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този 
участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 
и/или 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

3. ГАРАНЦИИ 

3.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на 
плащане 

Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 3 % от общата стойност на 
договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или 
банкова гаранция. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 
документ за внесената парична сума или банковата гаранция за изпълнение на 
договора при неговото подписване. 
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Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на 
парична сума, това следва да стане по следната банкова сметка: 

IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  
            BIC: FINVBGSF  
            при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград. 

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 
тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че 
е в полза на Община Ботевград и че е валидна за срока на изпълнение на договора. 

3.2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Съгласно разпоредбата на чл. 63 от ЗОП условията и сроковете за задържане 
или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за 
възлагане на обществена поръчка. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

 

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
4. На основание чл. 101г, ал. 1, от ЗОП, Възложителят назначава със 

Заповед, „Длъжностни лица”, на които възлага да разгледат и оценят 
представените оферти с цел да определят участника, който има необходимите 
финансови и технически възможности да изпълни настоящата поръчка. 

4.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
4.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към условията, обявени от Възложителя. 
4.3. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се 

изисква нотариална заверка, трябва да са: 
4.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и 

свеж печат. 
4.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на 

български език или в превод на български език. 
4.3.3. Ако в предложението са включени документи, референции или 

сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на 
български език. 

5. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите 
указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 
Условията в образците от документацията за участие са задължителни за 
участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика 
участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
7.1.Списък на представените документи, попълнен, подписан и 

подпечатан от участника – по Приложение № 2; 
Списъкът се подписва от представляващия участника (или от лице изрично 

упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия 
обединението/консорциума, съгласно Споразумението за създаване на 
обединение/консорциум, или допълнителното споразумение. 
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7.2. Представяне на участника (Приложение № 1); 
Образецът включва Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 

от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 
за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка. Документът се 
подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице.  

Документът се представя за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението. 
Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно ЮЛ или техни 
обединения, документът се представя в официален превод. Официален превод е 
превод, извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване 
на официални преводи; Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ,следва да 
приложи копие от учредителния акт на обединението. Представя оригинал или 
нотариално заверено копие на учредителния акт.При участници-обединения се 
представя оригинал или нотариално заверено копие на документ, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия и 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Този 
документ може да бъде и договора за създаване на обединението; 

7.3. Декларация за приемане на клаузите на договора – изготвена в 
съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника 
(Приложение № 5); 

 7.4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП- попълва се Приложение № 6. 
Декларацията се представя лично от всяко от лицата, посочени в забележките на 
съответния образец. 

 7.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник в процедурата, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП – попълва се Приложение № 
7. 

8. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово 
състояние и техническите възможности и/или квалификация на участника. 

8.1.1.Изисквания и доказателства за икономическо и финансово 
състояние: 

Не се предвижда 
 
8.1.2.Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или 

квалификация: 
8.1.2.1.  
През последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на 

офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си, участникът в процедурата следва успешно да е изпълнил минимум 
една услуга с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка.  

Под сходни дейности се разбира обследвания на сгради за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1,  т. 1-5, ал. 
2 и ал. 3 от ЗУТ. 
 

Изискването се доказва с представянето на: 
а) списък на услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от 

крайния срок за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът 
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е учреден или е започнал дейността си, с предмет сходен с предмета на поръчката, 
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 
извършената дейност  - Приложение №9;    

б) доказателство за извършената дейност се представя под формата на  
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикуване информацията за 
дейността. 

Всички документи и удостоверения следва да са за дейностите описани в 
списъка. 

Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, 
сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в 
обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно 
изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

 
9. Минимални изисквания към участниците за технически 

възможности: 
 
9.1. Участникът следва да разполага с екип от минимум шестима експерти, 

както следва: 
 Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура; 

валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 
строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в 
обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и ал. 3 от 
ЗУТ. 

 Строителен инженер - висше образование, магистърска степен, 
строителен инженер (ПГС или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; 
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 
строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в 
обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от 
ЗУТ. 

 Електроинженер - висше образование, магистърска степен, 
електроинженер (или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 
строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в 
обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от 
ЗУТ. 

 Инженер в областта на отоплението, вентилацията и 
климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради - 
висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и климатизация 
(или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в 
проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по 
специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на 
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техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 
2 и ал. 3 от ЗУТ. 

 Инженер ВиK - висше образование, магистър степен, инженер ВиК; 
валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност; валидна 
поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и 
строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в 
обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ. 

 Инженер, който ще осъществява технически контрол по част 
„Конструктивна” - включен в списъка, който се изготвя и ежегодно се актуализира 
от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

 
Забележка: членовете на екипа на участника не могат да бъдат включени в 

повече от една оферта за участие. Ако Възложителят установи, че едни и същи 
членове на екипа са предложени в офертите на повече от един участник, 
Възложителят отстранява всички тези участници. 

 
Документи, с които се доказва:  
b. Списък на екипа от ключови експерти с информация за 

притежаваното от тях образование, заемана позиция в екипа и професионален 
опит – Приложение № 10 

 
9.2. Участниците трябва да разполагат с необходимите технически 

средства за изпълнение на поръчката , както следва: 
Изпълнителят трябва да разполага със собствени,наети или под друга 

форма на официална ангажираност за срока на изпълнение на поръчката 
калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните конструкции и 
инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника - уреди и 
инструменти за измерване на осветеност, шум, електроизмервания и др. или да 
декларират възможност за използване на строителни и други специализирани 
лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към 
строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.  

Документи, с които се доказва:  
Декларация /свободен текст/ за наличие на собствени или наети уреди и 

инструменти или под друга форма на официална ангажираност за срока на 
изпълнение на поръчката за извършване на обследване за доказване на 
конструктивните, якостни и технически характеристики на сградата или 
декларация за наемане на строителни и други специализирани лаборатории, 
необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, 
ал. 1 от ЗУТ. 

В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за 
технически възможности и/или квалификация чрез възможностите на едно или 
повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за 
доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че 
при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети 
лица.  В тези случаи, освен документите определени за доказване на съответните 
възможности , участникът следва да представи доказателства, че при изпълнение 
на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 
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Обстоятелството се удостоверява с Декларация от третото лице за 
предоставяне ресурсите на разположение на участника за целите за изпълнение 
на обществената поръчка за целия срок на договора и Предварителен договор 
сключен между третото лице и участника за предоставяне ресурсите на 
разположение на участника за целите за изпълнение на обществената поръчка за 
целия срок на договора. 

 За тази цел третите лица могат да бъдат посочените подизпълнители, 
свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника 
с тях. В този случай третото лице следва да представи декларация, че предоставя 
ресурсите си на разположение на участника за целите за изпълнение на 
обществената поръчка за целия срок на договора. 

 
10. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 

процедурата като такъв – попълва се Приложение № 8 от всеки от 
подизпълнителите. 

  
11. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника 

или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице 
или лица, като в офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното 
(заверено от участника) от представляващия дружеството. 

12. Техническо предложение по образец – Приложение № 3 – попълва се 
образецът на техническо предложение и се представя концепция за изпълнение 
на поръчката, която включва: подход за изпълнение на поръчката и график за 
изпълнение. 

13. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 ЗОП- /свободен текст/ – 
в случай, че е приложимо, относно това коя част от офертата има конфиденциален 
характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

17.Ценовa оферта се подготвя по образец – Приложение № 4 
Ценово предложение  се подписва от представляващия участника или от 

лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.Цените следва 
да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС/когато е приложимо/.  

15. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в поръчката. 

16. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за 
сметка на участниците. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
17. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите 

за подбор се прилагат към обединението участник, а не към 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.  

18. Участникът следва да приложи оригинал или нотариално заверено 
копие на споразумение за създаване на обединение. В случай, че в 
споразумението е определено лице/лица, които се упълномощават да 
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представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се 
подписва и подпечатва от това/тези лице/лица. 

19. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват 
споразумение, в което е посочен представляващия. В договора следва да се 
съдържат клаузи, които гарантират, че: 

а). всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за 
подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението 
на бъдещия договор по нея;  

б). всички членове на обединението са задължени да останат заедно в 
обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата 
обществена поръчка.  

19.1. Декларация от членовете на обединението – /свободен текст/. 
Декларацията се попълва от всеки член на обединението. В нея 

участниците в обединението/консорциума декларират, че: всички членове на 
обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 
изпълнението на договора; представляващият обединението/консорциума е 
упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на 
обединението/консорциума; всички членове на обединението/консорциума са 
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 

20. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава 
на обединението.  

21.1.В настоящата обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП  
едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Лице, което участва в обединение в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта. 

22.Споразумението за създаването на обединение задължително се 
прилага към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по 
БУЛСТАТ (ако обединението е регистрирано преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка). 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. 

Подаване на офертата 
23. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно 

всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с 
изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези 
условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването 
му. 

24. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител в срок до 
17.00 часа на датата, посочена в публичната покана на адрес: община 
Ботевград, гр. Ботевград 2140, площад „Освобождение“ 13 

25. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с 
надпис:  

 

ДО 
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
ГР. БОТЕВГРАД 

площад „Освобождение“ 13 

О Ф Е Р Т А 
за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 

обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти 

съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Оперативна програма „Региони в растеж“  

2014 – 2020““ 

 

име на участника 

_________________________________________________ 
 пълен адрес за кореспонденция 

________________________________________________ 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 
26. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не 

може да бъде отворен, без да се повреди опаковката му. 
27. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър. 

28. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно 
на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или 
в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 
регистър на Възложителя. 

29. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или 
куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава 
или загубване на офертата е за сметка на участника. 

 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

30. Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90 
(деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, 
посочен в поканата за представяне на оферта. Предложение с по-кратък срок 
на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на 
изискванията. 

31. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или по факс) от 
участниците да удължат срока на валидност на офертата до момента на 
сключване на договора.  

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
32. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците 

свързани с настоящата процедура са в писмен вид. 
33. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез 

препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при 
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, 
като същите следва да бъдат адресирани до Кмета на община Ботевград.  
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Обменът на информация между Възложителя и участника може да се 
извършва по един от следните начини: 

а) лично – срещу подпис; 
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес;  
в) чрез куриерска служба; 
г) по факс; 
д) по електронен път;  
е) по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 
ж) чрез комбинация от тези средства. 
36. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми 

участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано 
писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда 
на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 
34. „Длъжностните лица” започват своята работа след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти. 
35. „Длъжностните лица” подписват декларации за обстоятелствата по чл. 

35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а именно че: 
а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 

определен участник; 
б).не са «свързани лица» по смисъла на Закона за обществените поръчки с 

кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, 
или с членове на техните управителни или контролни органи; 

в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

г). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка 
със своята работа в качеството си на „Длъжностните лица” по настоящата 
поръчка. 

 36. „Длъжностните лица” представят на възложителя декларация за 
съответствие на обстоятелствата по точка 35, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на 
изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците; 

37. „Длъжностните лица”, съставят по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП 
протокол за резултатите от работата си. „Длъжностните лица” разглеждат и 
оценяват офертите, ръководейки се от разпоредбите на ЗОП, приложими за 
провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

38.„Длъжностните лица”, отстраняват участник, който: 
38.1. не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за допустимост 

съгласно настоящата документация; 
38.2. е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и 

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата; 
38.3. е представил оферта, която не е подписана от представляващия 

дружеството или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, 
приложено в офертата; 

 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 



   

18 

39. Съгласно чл. 101д от ЗОП: „Възложителят може да възложи 
изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.“ 

40. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква 
доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето 
на актове, обявени в търговския регистър. 

41. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания 
ИЗПЪЛНИТЕЛ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от 
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

Всички представени оферти остават в архива на Възложителя. 
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на 
действащото законодателство в Република България. 

42. При противоречие в записите на отделните документи от 
документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като 
приоритетите на документите са в следната последователност: 

1. Публичната покана; 
2. Техническа спецификация; 
3. Указания за подготовката на оферта; 
4. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;  
5. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 
6. Образците за участие в процедурата. 
 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

43. За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и 
подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в 
документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
          Участникът е длъжен да използва всички осигурени средства, съгласно 
настоящите изисквания и договора, само и единствено за изпълнението на 
дейностите по договора. 

Офертите по настоящата поръчка се приемат в сградата на община 
Ботевград, ЦИОГ-партерен етаж, с адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” №13 
до 18.01.2016г. – 17:30 часа включително. 

Отварянето на офертите ще се извърши на 19.01.2016. в 10:00 часа в зала 
№15 в сградата на общинската администрация Ботевград, находяща се в град 
Ботевград, пл. „Освобождение” №13. 
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РАЗДЕЛ ІІI 

МЕТОДИКА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

Критерий за оценка на офертата:  
Икономически най-изгодна оферта 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”. Оценката и 

класирането ще се извършват в съответствие с настоящата „Методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите„. До оценка и класиране на 
офертите се допускат само кандидатите, отговарящи на изискванията по 
настоящата процедура, посочени в публичната покана за участие. 

Показатели за комплексна оценка на офертата и относителната им тежест. 
Комплексната оценка се получава по формулата:  

К = К1+К2+К3  
Максималният брой точки е К=100. Оценката на офертата се извършва при 

следните показатели:  
А. Показател К1 – Срок на изпълнение – максималният срок за 

изпълнение е 30 дни.  
Максимален брой точки по показател К2 e 60  т. Оценката по показателя се 

извършва по формулата:  
К1= (Срок(мин.брой календарни дни) / Срок (участник) ) х 60  
Където: Срок(мин.брой календарни дни) е най-краткия предложен срок в 

календарни дни за изпълнение на цялата поръчка; Срок (участник) е 
предложения срок в календарни дни за изпълнение на поръчката от оценявания 
участник. 

Б. Показател К2 – предлагана цена, без вкл. ДДС:  
Максималният брой точки по Показател К1 е 20. Предложенията на 

участниците се оценяват по формулата:  
К2 = (Пц (мин. лева)/Пц (участник)) х 20 т., 
Където: Пц (мин. лева) е най-ниската предложена обща стойност за 

изпълнение на поръчката от предложените от всички допуснати участници цени; 
Пц (участник) е предложената обща стойност за изпълнение на поръчката от 
оценявания участник. 

В. Показател К3 – Авансово плащане  
Максимален брой точки по показател К3 е 20 т. Оценката по показателя се 

извършва по формулата:  
К3 = (100 – Аучастник)х0,20 
Където:  Аучастник е процентът на предложеният от участника аванс. 
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