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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  КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

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-Декларация по  чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за 

Енергийната Ефективност 

 Приложение № 12 –Декларация по  чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за 

Енергийната Ефективност 

 Приложение № 13-Декларация по чл.43, ал.4 от Закона за енергийната 

ефективност 

 Приложение № 14-Деклрация по чл.44, ал.5 от Закона за енергийната 

ефективност 

 Приложение № 15– 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) 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: 
 Читалище „Христо Ботев“ – гр Ботевград, пл. „Освобождение“ №12 
 ПМГ „Акад. Проф.. д-р А. Златаров“, гр. Ботевград 
 Детско заведение в кв.28 
 Жилищна сграда с адрес бул. „Трети март” № 81, блок „Христо Ботев”. 
 

 
              II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 2. Изпълнителят на поръчката трябва да изготви обследване за енергийна 
ефективност на следните сгради: 

 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 
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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. 
 

Детайлното обследване за енергийна ефективност включва 
2.1. Следните етапи: 
1. Подготвителен етап, който включва следните дейности: 
- оглед на сградите, включени в списъка с обекти; 
- събиране и обработка на първична информация за функционирането 

на сградите и разходите за енергия за минимум три годишен предходен период от 
време. 

2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите, 
който включва следните дейности: 

- анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 
- изготвяне на енергийни баланси, определяне базовата линия на 

енергопотребление; 
- огледи и измервания за събиране на подробна информация за 

енергопреобразуващите процеси и системи; 
- обработка и детайлен анализ на данните; 
- анализ на съществуващата система за управление на 

енергопотреблението; 
- определяне енергийните характеристики на сградите и потенциала 

за тяхното подобряване. 
 

3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, който включва следните дейности: 

- изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната 
ефективност; 

- остойностяване на мерките, изчисляване годишния размер на 
енергоспестяването, подреждане по показател „срок на откупуване”; 

- формиране на пакети от мерки, изчисляване годишния размер на 
енегоспестяване при отчитане на взаимно влияние и технико-икономически 
анализ на пакета от енергоспестяващи мерки; 

- изчисляване спестените количества потребна енергия, първична 
потребна енергия и емисии въглероден диоксид в резултат на прилагане пакета 
от енергоспестяващи мерки. 

 
4. Заключителен етап, който включва следните дейности: 
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- изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от 
енергийното обследване; 

- издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата; 
- представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
2.2. Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа: 
1. Подробно описание на всяка сграда, вкл. режим на обитаване, 

конструкция и енергоснабдяване; 
2. Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и 

елементи; 
3. Анализ и оценка на състоянието на системите за производство, пренос, 

разпределение и потребление на енергия; 
4. Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за 

основните енергоносители; 
5. Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с 

референтните; 
6. Оценка на специфичните възможности за намаляване разхода на 

енергия; 
7. Подробно описание с технико-икономически анализ на 

енергоспестяващите мерки; 
8. Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден 

диоксид в резултат на разработените мерки. 
 
2.3 Резюмето към доклада следва да бъде изготвено съгласно 

регламентиран образец – Приложение №2 на Наредба №РД-16-1594/13.11.2013 г. 
 
2.4.Сертификатът за енергийни характеристики на сградата следва да 

се оформи  съгласно регламентиран образец – Приложение №3 на  Наредба №РД-
16-1594/13.11.2013 г. 

3. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на: 
- Закон за енергийна ефективност; 
- Закон за устройство на територията; 
- Наредба № РД-16-1594/13.11.2013 г. за условията и реда за 

извършване на      обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка 
енергийните спестявания на сгради; 

- Наредба №РД-16-1058/12.2009 г. за показателите на разход на 
енергия и енергийните характеристики на сградите; 

- Наредба №7/2005 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради; 

- Наредба от 01.04.2009 г. за методиките за определяне на 
националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като 
индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от 
ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и 
начините за потвърждаване на енергийните спестявания. 
 

Изготвил: /П/ 
инж. Валери Зланков 
Гл. експерт КВ, ИК, НС и инфраструктура 
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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, 
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 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
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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; 
 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 с предмета на поръчката дейности се разбира обследване за 
енергийна ефективност на сгради. 

 
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 
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.  

 
8.2. Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на 

сгради може да се извърши от физически или юридически лица, които 
отговарят на следните условия:  
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8.2.1. Участникът трябва да е вписан в регистъра на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност 
(ЗЕЕ). 

Документи, с които се доказва:  
Декларация в свободен текст, че участникът е вписан в регистъра 

регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл.44, ал.1 от Закона 
за енергийна ефективност. Участникът не предствя документ за регистрация, тъй 
като достъпът до този регистър е свободен и вписаната в него информация е 
достъпна по електронен път. 

 
Декларация (Приложение № 14), че в случай, че срокът на валидност на 

удостоверението по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ изтича по време на изпълнение на услугата, 
участникът ще предприеме необходимите действия за издаване на ново 
удостоверение. 

 
8.3. Участниците трябва да разполагат със собствени, наети или под друга 

форма на официална ангажираност за срока на изпълнение на поръчката 
технически средства за изпълнение на поръчката , както следва: 

-Средства за измерване на температури – комбиниран електронен 
термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване на 
повърхностна температура и температура на флуиди от -20 до +200°С; 

-Средства за измерване на състав на димни газове – дигитален 
газоанализатор за определяне съсдържанието на кислород, въглероден окис и 
въглероден двуокис в изходящите от горивен процес газове; 

-Средства за измерване на скорост на въздух – средство за измерване на 
скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 20 m/s и термоанемометър 
за измерване на скорост на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20 до +50°С; 

-Средства за измерване параметрите на електрически ток – комбиниран 
прибор (волтмер-ампермер-ватмер) – 200/600V, 2/2200A; 

-Средства за измерване на осветеност – светломер; 
Документи, с които се доказва:  
Декларация по  чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергийната ефективност - по 

приложения образец (Приложение № 11) . 
 
8.4. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 43, ал.1, т. 3 

от ЗЕЕ, а именно: 
- разполагат с необходимият персонал - физически лица, определени с 

наредбата, които имат завършено висше техническо образование и не по-
малко от 3 години стаж по специалността или завършено средно техническо 
образование с не по-малко от 6 години стаж по специалността, и са положили 
успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в 
акредитирани по реда на Закона висшето образование или по реда на 
съответното законодателство на държавата членка на Европейския съюз, или на 
друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство висши технически училища,  както следва: 
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-минимум 1 (един) специалист в областта на строителната техника и 
архитектурата; 

-минимум 1 (един) специалист в областта на топлотехниката; 
-минимум 1 (един) специалист в областта на електротехниката; 
 
Документи, с които се доказва:  
Декларация (Приложение №12) , че участникът отговаря на изискванията 

на чл. 43, ал. 1, т.3 от ЗЕЕ с приложен списък на на лицата, които ще участват в 
изпълнението на поръчката (Приложение №10); 

 
8.5. Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 4 от ЗЕЕ, 

а именно: 
1. не е проектант на сградата, обект на обследване за енергийна 

ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление; 
2. не е строител и/или доставчик на машини, съоръжения и технологично 

оборудване на сградата, обект на обследване за енергийна ефективност и 
издаване на сертификати за актуалното потребление; 

3. участник в експлоатацията на сградата, обект на обследване за 
енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното потребление; 

4. участник в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата, обект 
на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за 
актуалното потребление; 

 

Документи, с които се доказва:  
Декларация  по чл. 43, ал. 4 от ЗЕЕ, по образец - (Приложение №13); 
 
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. 

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. 
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9. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 
процедурата като такъв – попълва се Приложение №8 от всеки от 
подизпълнителите. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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/.  

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

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

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
16. 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. 

21. 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 
представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се 
подписва и подпечатва от това/тези лице/лица. 

22.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.  
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23. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава 
на обединението.  

23.1.В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 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. 

24.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 
25. 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. 

26. 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 

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

 

ДО 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

ГР. БОТЕВГРАД 

площад „Освобождение“ 13 

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

енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, 
образователната и културна инфраструктура на територията на гр. 
Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020““ 

 

име на участника 

_________________________________________________ 
 пълен адрес за кореспонденция 

________________________________________________ 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

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

може да бъде отворен, без да се повреди опаковката му. 



   

15 

29. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър. 

30. 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. 

31. 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 

32. 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. 

33. 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 
34. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците 

свързани с настоящата процедура са в писмен вид. 
35. 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.  

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) 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 
37. „Длъжностните лица” започват своята работа след получаване на 

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

35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а именно че: 
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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. 

 39. „Длъжностните лица” представят на възложителя декларация за 
съответствие на обстоятелствата по точка 38, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на 
изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците; 

40. „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. 

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

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

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата; 
41.3. 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 

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

43. 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. 

44. 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. 

45. 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; 
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6. Образците за участие в процедурата. 
 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

46. 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 11:30 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. 
 
 
 
Изготвил: (П) 
Ирина Григорова, 
Началник отдел „ФСДиК” 
при община Ботевград 
 


