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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста - „Събиране на оферти с 
обява” от Част Пета - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност” (чл.

186 -чл. 194 от ЗОП) с предмет:

„Укрепване и ремонтно-възстановителни работи на стълбищни площадки и сутерен и 
изпълнение на дренаж (отводнителни мероприятия) на детска градина JVs 155 

„Веселина”- филиал, находища се в гр. София, ул. „Каймакчалан” № 4”.
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РАЗДЕЛ И: Пълно описание на поръчката и технически спецификации

Предмет на поръчката -  Извършване на укрепване и ремонтно-възстановителни работи на 
стълбищни площадки и сутерен и изпълнение на дренаж (отводнителни мероприятия) на 
детска градина № 155 „Веселина”- филиал, находяща се в гр. София, ул. „Каймакчалая” № 
4”.

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с 
публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на 
възложителя, който да извърши укрепване и ремонтно-възстановителни работи на 
стълбищни площадки и сутерен и изпълнение на дренаж (отводнителни мероприятия) на 
детска градина № 155 „Веселина”- филиал, находяща се в гр. София, ул. „Каймакчалан” № 
4”.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложените 
Технически спецификации. При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват 
изискванията на действащата нормативна уредба.

Финансиране: Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община - район 
„Слатина“ за 2018 г. при условията на осигурено финансиране от Столична община. 
Настоящата процедура се открива при условията на осигурено финансиране по чл. 114 от 
ЗОП. Прогнозната стойност на процедурата не може да надвишава сумата от 83 333,33 
/осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без 
начислен ДДС.

Изпълнението на дейностите по проекта на договора ще се извърши след осигуряване на 
финансиране от бюджета на Столична община. Плащанията ще се извършват съгласно 
проекта на договор към документацията за участие, след осигуряване на финансиране. Срок 
за изпълнение на предмета на поръчката е до изчерпване на финансовия ресурс на 
Възложителя и /или до провеждане на конкурс и сключване на договор за изпълнение на 
дейностите от страна на Столична община, което от условията настъпи първо. 
Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор.

Място на изпълнение - гр. София, ул. „Каймакчалан” № 4 на територията на район 
„Слатина”.

Технически спецификации

Настоящите технически спецификации са неразделна част от документацията за 
участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия.

1. Съществуващо състояние.
Сградата, която ще се ремонтира се намира в гр. София, район „Слатина”, ул. 

„Каймакчалан” № 4 и е влязла в експлоатация през 1965 г.
За строежа има работен проект. Работният проект е на разположение за запознаване 

на участниците в сградата на СО р-н „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 67.
Налице са конструктивни деформации на стълбищната площадка към главния вход. 

Поради плитко фундиране се забелязват пукнатини по площадката и образувани слягания на 
западния контур на площадката.

Над главния вход на сградата е изпълнена козирка с едностранен наклон, която се 
отвежда външно дъждовните води и те попадат в основите на сградата.

Проблем на детската градина е наличие на влага в част от сутеренните помещения в



югоизточната част, вследствие на недобро отвеждане на дъждовните води и недостатъчна 
площадкова канализация.

Покривът на сградата се отводнява посредством метални олуци и водосточни тръби, 
недобре изпълнена ламаринена обшивка по покривни козирки, което позволява на 
атмосферните води да проникват в сградата.

В последните години сградата изцяло е реновирана по фасадата (нова фасадна 
дограма, както и изпълнена минерална мазилка по външни стени). Всички помещения и 
общи части на сградата са прясно боядисани с латекс.

2. Предвидени работи за изпълнение.
Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонтни дейности, както

следва:
Изграждане на дъждовен канал и дъждоприемни шахти в североизточната и
югозападната част от сградата;
Конструктивно укрепване стълбище и външна ограда;
Ремонт на покрив по бордове;

- Възстановяване настилки по тераси и площадки;
Вътрешна хидроизолация по сутерен;
Направа на ударопоглъщаща настилка по детска площадка.

Възложителят е възложил разработването на технически проект по част 
„Конструктивна”, „Площадково ВиК”, част „Инженерна геология” както и приложена 
количествена сметка (КС).

3. Технически изисквания
3.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, 

които ще бъдат вложени в строежа.
Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които 

следва да отговарят.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и 

монтажни работи е задължение на Изпълнителя.
В строително-ремонтните работи трябва да бъдат вложени материали отговарящи на 

изискванията на българските и/или европейските стандарти.
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

ремонтните дейности материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 
промяна в одобрената оферта трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със 
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от 
строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

При избора на материали Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на 
Противопожарно -  техническите норми за този тип обекти.

3.2. Основни видове работи и технология за изпълнението им, които ще се 
използват по време на строителния процес са :

3.2.1. Земни работи
Общи изисквания по изпълнението
Преди започването на изкопните работи се извършва: почистване на строителната 

площадка, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения, геодезическо трасиране на 
оси и контури на земните съоръжения, изграждане на временни подходи, подготовка и 
доставка на необходимите укрепителни елементи, стълби и др. за извършване на земни



работи.
В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писмено 

съгласие на собственика на съоръжението.
Контрол по изпълнението
Съблюдаването на изискванията, посочени в проекта при изграждането на насипи се 

контролират от специализирани лицензирани лаборатории. Контролът включва:
• Определяне плътността на почвата, чрез изпитване на проби и съответствието й с 

предвидената в работния проект
® Проверка качеството на подготовката на основата на насипа.
• Проверка на дебелината на уплътнения пласт.
® Строителство върху пропадъчни (лъосови) почви
При строителството на съоръжения върху почви, които при намокряне в натоварено 

състояние или само под действието на собственото си тегло пропадат (слягат) 
допълнително, трябва да се спазват строго изискванията на съответните технически 
инструкции и указания.

През време на строителството се извършват систематически наблюдения върху 
слягането и се вписват в дневник.

Действащи стандарти:
• БДС646-81 или еквивалентен - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне 

на специфичната плътност.

3.2.2. Кофражни работи.
Кофражите за всички конструктивни елементи се извършва на място при максимално 

използване на метални платна, тръбно подпорно скеле, стяги и други инвентарни средства. 
Кофражните повърхности се смазват с кофражна смазка, за по-добро отделяне от бетона.

Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на 
работа по вид и последователност на технологичните операции.

Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при 
необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на 
бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на 
бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и 
коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните изисквания:
• БДС 427-90 или еквивалентен - Материали фасонирани от иглолистни дървесни 

видове. Греди, бичмета и летви.
® БДС 771-72 или еквивалентен - Бичени материали от широколистни дървесни видове. 

Греди, бичмета и летви.
• БДС 16186-85 или еквивалентен -Дъски от широколистни дървесни видове.
• БДС 17097-89 или еквивалентен - Дъски от иглолистни дървесни видове
За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи 

непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от 
изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни 
елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

3.2.3. Полагане и монтаж на канализационни тръби:
За дъждоприемната канализационна система да се използват тръби и фасонни части от 

полиетилен с висока плътност /РЕ/ с размери подробно описани в проекта. Ако се случи да 
се правят разклонения, е необходимо да се спазват общите разпоредби и забрани от нормите 
за проектиране. Свързването на пластмасовите тръби да се извършва главно чрез лепене при 
спазване указанията на фирмата производител.

3.2.4. Бетонови и стоманобетонови работи
1.Армировъчни работи.



Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в 
пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с 
друг Се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това да се отрази в екзекутивния 
чертеж и Заповедната книга.

« БДС 4758-08 или еквивалентен - Стомана горещо валцувана за армиране на 
стоманобетонни конструкции.

®БДС 5267-74 или еквивалентен - Стомана студеноприщипната за армиране на 
стоманобетонни конструкции.

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат 
приложени:

« Заводските сертификати за основния метал или заменящите ги лабораторни анализи.
I*

2. Бетонови работи
Бетонните и стоманобетонните работи при строежа на съоръженията се извършват 

съгласно глава “Бетонови работи” от ПИПСМР.
Класификация и технически изисквания. Съставът на бетона се установява въз основа 

на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, 
добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се 
уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:
» Почиства се кофражът и армировката.
Съставя се акт за приемане на кофража и армировката.
® Почиства се скалната основа.
® Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон.
® Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона 

трябва да се спазват следните изисквания:
® Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.
® Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не 

се допускат.
* Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и 

други механични въздействия.
® Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено 

слънчево въздействие и мраз.
® Бетонът да отлежава във влажна среда.
• Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон 

да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.
Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна 

температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0  
С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и 
стоманобетонни работи при зимни условия.

3.2.5. Основни изисквания към физико-механичните характеристики на 
хидроизолационния материал:

А)покрив
Дебелина не по-малка от 4 мм;
Огъване при ниска температура - по-ниска от минус 5° С;
Топлоустойчивост при повишена температура -  по висока от 100;
Удължаване -  по-голямо от 30 %;
Якост на опън (надлъжно и напречно) -  съответно по-голяма от 500 N/5 см и 350 N/5 
см;

- Водонепропускливост при налягане 0,01 МРа в продължение на 24 часа 
водонепроницаемост -  БДС EN 1928 или еквивалентен;



Сцепление на минералната посипка -  по малко от 10 %; 
Гаранция - 10 години, ISO 9001.

Б) вътрешна хидроизолация по стени
Хидроизолационната системата следва да осигурява пълно хидроизолационно 

решение за сутерена на сградата. Изискване на Възложителя да се образува еластична 
безшевна мембрана с нулево водопоглъщане, която да е здраво свързана с основата и е 
изключително устойчива на отрицателен воден натиск. По този начин тя ще държи влагата 
далеч от конструкцията и ще защити помещенията, спомагайки за запазването както на 
тяхната функционалност, така и на естетическия им външен вид.

Изисквания към материалите:
Битумен грунд с плътност - 0.88 g/cm3;
UV-устойчива еднокомпонентна бързовтвърдяваща високоеластична хидроизолация; 
Бързо втвърдяваща изолационна суспензия;
Минерална, устойчива на сулфат, хидроизолационна система за хидроизолация от 

позитивната и негативната страна
Плътност /прахообразен и течен комп./~1.7г/смЗ 
Свързващи съставки/синтетични комп./ мин. 52 тегл.%
Температура на полагане мин.+2°С 
Удължениепри опъване > 50 %
Якост на опън 0.7 N/mm2
Премостване на пукнатини/при 2 мм пласт/ > 2 мм 
Адхезионна якост на опън >0.5 N/mm2 
Устойчивост на водно налягане ~ 7 бара

3.1.2. Основни изисквания при изпълнение на хидроизолацията по покрив върху 
основа - циментова замазка:

неравности в повърхността на циментовата замазка -  не повече от 5 мм; 
наклон на основата ~ до 7 %; 
влажност на основата -  1 %; 
якост на основата -  не по-малка от 10 МРа; 
оформяне на холкер с катет 5 - 1 0  см; ;

- полагане на битумните мембрани да се извърши при температура на въздуха не по- 
ниска от 5° С;

- не се допуска полатане на битумните мембрани в мокро и дъждовно време.
3.1.3. Контрол и приемане на хидроизолацията

- за приемане на основата и видовете СМР, подлежащи на закриване да се съставят 
междинни актове;

- не се допуска наличие на гънки, пукнатини, разкъсвания, балони и пробиви в 
мембраните;

- не се допуска наличие на незалепени участъци при цялостно залепване и наличие на 
незалепени участъци в местата на снаждане на мембраните;

- не се допуска наличие на незащитени участъци от покрива и се проверяват връзките с 
водосточните тръби.

3.1.4. Изисквания и контрол при изпълнение на обшивката с ламарина.
- липсващата обшивка на бордовете да се възстанови с поцинкована ламарина с 

дебелина 0,55 мм върху предварително монтирана дървена скара;
- закрепването на обшивката върху дървената скара да се извърши с дюбели с гумени 

уплътнители.

3.2.6. Основни изисквания към физико-механичните характеристики 
мозаечни плочи

- якост на опън при огъване -  клас 3;
- устойчивост при плъзгане -  задоволително;

на



3.2.7. Основни изисквания към канализационни тръби и канализационни шахти
- тръбите да са изпълнени от полипропилен EN-13476;
- вътрешен диаметър на тръбите -  съгласно проекта;
- коравина на пръстена в рамките на SN > 12 kN/m2,

4. Мерки за съхраняване на вида на сградата.
Предпазване на съществуващи настилки в детски площадки;
Предпазване на съществуваща растителност и цветна градина в двора на градината;
Предпазване на съществуваща дограма -  фасадна и интериорна;
Предпазване от повреда на съществуващи, настилки и облицовки;
Предпазване на латекс по стени и тавани;

5. Стандарти и нормативи за изпълнение при извършване на ремонта.
Нормативно законодателство
* ЗУТ;
* Закон за водите;
* Наредба №4 /2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
* Наредба № 1-з-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване

на безопасност при пожар;
« Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
* Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на

строителни продукти в строежите на Република България;
Изпълнителят може да започне строително — монтажни работи само след представена 

валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ.
Необходимите за изпълнение на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни

материали са задължение на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на 

строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за 
всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 
изпълнение на строежа.

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи с качество, 
съответстващо на стандартите и нормативните актове. Да съблюдава и спазва всички норми 
за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали 
грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване 
исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните 
държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 
предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 
обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува с Възложителя преди по
нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 6

6. Охрана и осигуряване на безопасност на труда
Изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително- 

монтажните работи, съответстващи на изискванията по опазване на здравето и живота на 
хората, тяхното имущество и безопасно ползване на строежа, съгласно чл.169, ал.1, т.4 от 
ЗУТ.



Изпълнителят носи отговорност по спазване разпоредбите за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд на строежа, основните изисквания, за които са 
посочени в:

- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на 

работниците при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба №7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места при използване на работно оборудване;
7, Изисквания за опазване на околната среда:
Изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ да изпълнява строително- 

монтажните работи съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, вкл. 
защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните ресурси. Твърдите 
отпадъци се депонират на регламентираните сметища.

Изпълнителят да се съобрази с изискванията на Закона за управление на отпадъците 
(ЗОУ) ДВ бр. 53/2012 г.

8. Приемане на изпълнените работи :
Лицето упражняващо инвеститорски контрол ще приема изпълнението на видовете 

строително-монтажни работи /СМР/ след измерване и изчисление на действително 
извършените количества.

За извършените видове СМР изпълнителят съставя Протокол за установяване 
завършването и за заплащане на видовете строително-монтажни работи. Протоколът се 
подписва от лицата, упражняващи независим строителен надзор и инвеститорски контрол.

Изпълнението на извършените видове СМР се приема след съставяне на всички 
необходими актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството за съответния вид работа и представяне на 
Сертификати за качество на вложените материали.

9. Строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации.
Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на актове, 

протоколи, декларации за съответствие на материалите, съгласно действащото в България 
законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация.

10. Изпълнителна документация.
Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация трябва да 

отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството и на другите приложими към изпълняваните видове СМР и 
изпитания технически нормативни актове и стандарти.

11. Застраховка, осигурена от Изпълнителя.
Застраховка на Изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 

от ЗУТ.
Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни 

застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство или еквивалентни за 
чуждестранни участници.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и 
неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба 
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и да 
отговарят на категорията строеж по обекта на поръчката.

12. Гаранционен срок.
Изисквания относно гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по 

време на нормалната експлоатация на обекта;
При поемането на гаранциите, Изпълнителят да спази минималните гаранционни



срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
регламентирани в Наредба № 2/31.07.2003г територията за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, целящи осигуряване 
нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на 
скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация.

13. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.
- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;

- Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на РБ;
- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на 
обществената поръчка.

Неразделна част от настоящата техническа спецификация е КС по видове и 
количества работи.

14. Количествена сметка
В количествената сметка са предвидени необходимите видове ремонтни строително 

монтажни дейности, които е необходимо да се изпълнят, за да може сградата да изпълнява 
предназначението си. Предоставена е към документацията на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да поддържа налична и в изправност цялата изисквана 
минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителят се 
задължава да осигури за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за 
качествено и в срок изпълнение на дейностите да осигурят за своя сметка всяка друга 
допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, 
описани по-долу:

Видовете дейности, включени в предмета на поръчката

М2ПО
Р- Наименование на видовете СМР ед.м. колич. ед.ц.лв обща ст.лв
1 2 3 4 5 6

Изпълнение на Дъждовен канал

1
Обезопасяване на строителната площадка с 
предпазна ограда к-т 1

2 Изкоп с багер на транспорт земни почви m3 44.75
3 Изкоп над 1,2 м. и дълб. До 2 м.земни почви - ръчно m3 30

4
Превоз на земни почви със самосвал на 10 км. на 
депо m3 64

5 Пясъчна подложка под канала m3 7
6 Засипване с пясък около тръбата m3 16.27



7 Уплътняване с ръчна трамбовка m 3 16.27
8 Засипване строшен камък m 3 10
9 Уплътняване с пневматична трамбовка m 3 6
10 Уплътняване земни почви с ръчна трамбовка m 3 30

11
Превоз на земни почви със самосвал вкл. 
натоварване и разтоварване m 3 30

12 Доставка и монтаж на тръби Ф 160 ПП М 80
13 Доставка и монтаж на тръби Ф 200 ПП за обсадни м 80

14
Доставка и монтаж на ревизионни шахти Ф 60 ПП с 
фиксиран капак бр 2

15
Доставка и монтаж на ревизионни шахти Ф 40 ПП с 
фиксиран капак бр 3

16

Доставка и монтаж на отводнителен улей от 
полимербетон за уличен отток и решетка 
поцинкована стомана с щуцер DN 150, 100 cm бр 14

17

Доставка и монтаж на челна плоча за начало и край 
на отводнителен улей ат полемербетон с номинална 
ширина 15 см. .....бр;..... 5

18 Демонтиране на тротоарни плочи m 2 80
19 Направа настилка от тротоарни плочи m 2 80
20 Разриване и подравняване на земен пласт m 2 24
21 Доставка и направа на легло от трошен камък m 3 6
22 Доставка и полагане на водещи ивици м 16

23
Отпушване на хор канали за вътрешни и дворни 
канализации , за един брой при дължина до ЗОм бр 1

24
Почистване на стр.обект,натоварване и извозване на 
стр.отпадъци m 3 3

Конструктивно укрепване стълбище
25 Очукване на компрометирана мазилка по стени m 2 24.15

26
Изчукване на десортиран и напукан бетон от стени с 
деб. до 10 см. m 3 3.00

27
Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване с 
ръчни колички m 3 4.96

28 Изкоп за подбиване на основи, сбити почви външен m 3 16.57
29 Обратен насип с трамбоване m 3 16.57
30 Доставка и монтаж на микропилоти Ф 60 м 9

31
Пробиване на отвори ф10 в зидове на подпорни 
стени бр 99.00

32 Кофраж и декофраж на стени m 2 41,40
33 Изработка и монтаж на армировка - средна сложност кг 800.00
34 Доставка и полагане на бетон С20/25 - ръчно m 3 6.70
35 Направа настилка от тротоарни плочи m 2 18.00
36 Направа стъпала от тротоарни плочи м 21.00

Конструктивно укрепване ограда

37
Изчукване на десортиран и напукан бетон от стени с 
деб. до 10 см. m 3 0.2

38
Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване с 
ръчни колички m 3 4.96

39 Изкоп за подбиване на основи, сбити почви външен m 3 1
40 Обратен насип с трамбоване m 3 1
41 Доставка и монтаж на микропилоти Ф 60 м 3
42 Кофраж и декофраж на стени m 2 10
43 Изработка и монтаж на армировка - средна сложност кг 60
44 Доставка и полагане на бетон С20/25 - ръчно m 3 2
45 Ремонт и подмяна на метални оградни пана м 84

S



Ремонт покрив
46 Демонтаж ламаринена обшивка по бордове m 2 36.75
47 Почистване и оформяне около барбаканите m 3 0.5
48 Полагане битумен грунд m 2 24

49

Полагане на 2 пласта рулонна хидроизолация на 
битумно лепило, горния с минерална 
посипка,вкл.загьвка /задигане по бордовете/ m 2 56

50 Направа ламаринена обшивка по бордове m 2 36.75
51 Демонтаж олуци м 50

52
Доставка и монтаж на готови висящи олуци, при 
ремонти м 50

53
Доставка и монтаж на водосточно казанче от 
поцинкована ламарина бр

>

2

54
Зидария с газобетонови блокчета с дебелина 200 
ммна тънка фуга m 3

>

6.25

55
Вароциментна фина мазилка с деб. до 2 мм с готова 
смес, вкл. стъклофибърна мрежа m 2 25

56 Пердашена циментова замазка 2 см по покриви m 2 56
57 Демонтаж на хидроизолация m 2 56
58 Направа и полагане на битумен грунд при ремонти m 2 56
59 Отводняване на входна козирка бр 1
60 Направа и монтаж на фасадно скеле m 2 480

Облицовки по тераси и вътрешна изолация
61 Направа настилка от тротоарни плочи m 2 18
62 Направа стъпала от тротоарни плочи м 21
63 Изравнителна циментова замазка с деб. 3 см по 

тераси m 2 18

64
Изкъртване на ккомпрометирана мозаечна настилка 
по тераси m 2 100

65 Настилка от мозаечни плочи 30/30/4 по тераси m 2 95
66 Настилка от мозаечни плочи 30/30/4 по бордове м 135

67
Очукване обрушена мазилка по вътрешни сутеренни 
стени m 2 50

68
Грундиране с дълбокопроникващ грунд 
Полизил TG 500 m 2 100

69 Изравняване стени с WP Разтвор m 2 100
70 Направа на холкери WP Разтвор м 45

71 Направа на двукомпонентна хидроизолация m 2 100
72 Направа на хастар за възстановяваща мазилка m 2 100

73
Направа на изолационно покритие за 
Възстановяваща мазилка m 2 100

74 Стъргане стар латекс по сутеренни стени m 2 200
75 Направа гипсова шпакловка m 2 200
76 Боядисване стени с латекс двукратно m 2

1
200

Направа на шумопоглъщаща настилка по детска
площадка

77 Срязване на асфалтова настилка с циркуляр м 30
78 Изкоп земни почви машинно m 3 8
79 Изкоп земни почви ръчно с дълб. до 30 см m 3 2
80 Натоварване на земни почви на транспорт ръчно m 3 10
81 Превоз земни почви m 3 10
82 Подравняване и уплътняване на земно легло m 2 50
83 Доставка и направа на основа от трошен камък m 3 10
84 Уплътняване с пневматична трамбовка m 3 10

85
Направа на бетонови водещи ивици вкл. доставка на 
материалите м ]______ з о



86 Доставка и монтаж на пароизолация m 2 50
87 Доставка и полагане на армиран бетон С 25/30 m 3 5
88 Полагане на ударо поглъщащ и плочи вкл. лепило m 2 50

89
Почистване на стр.обект,натоварване и извозване на 
стр.отпадъци m 3 3

90 Монтаж на детски съоръжения бр 3
Общо
10% непредвидени разходи
общо без ДДС
ДДС 20%
ВСИЧКО

1

РАЗДЕЛ Ш : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата.

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 
строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (чл. 10, ал. 1 
от ЗОП).
С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП възложителят не 
поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 
изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. 
Договорът за обществена поръчка се сключва след като участникът, определен за 
изпълнител, представи пред възложителя заверено копие на удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на създаденото обединение или 
еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 
установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на 
обединението сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно основанието 
за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на 
членовете на обединението; разпределението на отговорностите и дейностите, които ще 
изпълнява всеки член на обединението.

В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за обединение за 
изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на подписите, който 
съдържа клаузи, че:
1. Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно, по закон за 
изпълнението на договора;
2. Всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява и 
представлява същото;
3. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора.
4. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена 
поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор, който да 
съответства на изискванията на възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Изисквания за личното състояние: Оферта не може да подаде и възложителят ще отстрани 
участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 
Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
кандидат или участник, когато:



1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 
чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 
на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
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 СО-район „Слатина“ или общината по седалището участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Когато участниците са юридически лица, основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата по 
чл. 40, ал. 2 от ППЗОП - лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи, а именно:
1. при събирателно дружество - лицата почл. 84, ал. 1 ичл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени.
Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато размерът на неплатените 
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 
годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица изискванията по чл. 
54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. При участие на 
подизпълнители или използване на капацитета на трети лица, по отношение на същите 
следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка.

Участникът представя следните документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 54у ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП
При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата, 
които са основание за отстраняване със собственоръчно подписани декларации.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) се



подава от лицата, които представляват участника, съгласно учредителен акт или от изрично 
упълномощено лице. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, 
декларацията се подава от лице, което може самостоятелно да го представлява.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл, 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) се 
подава от всяко лице от кръга на лицата по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и третите лица, 
на капацитета на които се е позовал участника по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност, ако има такива.
Декларациите трябва да съдържат данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата за отстраняване, както и относно съответствието с определените критерии за 
подбор. Документите се представят и за членовете на обединението, в случай на участник- 
обединение, както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

На основание чл, 57 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията. В случай, че 
за участник е налице някое от горните изисквания за отстраняване, същият има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, 
заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на 
предложението.
2. Всеки участник може да подаде само една оферта за пълния обем на настоящата 
обществена поръчка.

2.1 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, 
не може да представя самостоятелна оферта.

2.2 За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 
трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, 
при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от 
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка.

Върху плика трябва да бъде написано:
наименование на участника;
/наименования на участниците в обединението, ако е приложимо/
адрес за кореспонденция;
телефон;
факс;
електронен адрес; 
предмет на поръчката.

2.3. Офертата се изготвя но приложения в документацията образец. Офертата се 
подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от 
изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

2.4. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, 
датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за



което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на 
участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена 
след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се 
отбелязват във входящия регистър.

3. Срок на валидност на предложенията: 31.12.2018 г., като срокът започва да тече 
от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по- малък срок на 
валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

4. Място и срок за подаване на офертите за участие: Офертите се приемат в 
деловодството на СО - район „Слатина” с адрес: гр.София, бул. „Шипченски проход” № 67, 
всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

4.1. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, състояща се от 
нечетен брой лица, назначена със заповед на Възложителя.

4.2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8- ал. 13 от
ппзоп.

4.3. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

4.4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, при спазване на установения режим за 
достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

4.5. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, 
обявата и настоящата документация, офертата и участникът не се допускат до по-нататъшно 
разглеждане, оценяване и класиране.

4.6. След отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, комисията обявява 
ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители 
на участниците.

4.7. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след 
което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

4.8. Длъжностните лица от състава на комисията приключват своята работа с 
представяне на протокола на Възложителя за утвърждаване.

4.9. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 
офертата на класирания на първо място участник.

4.10 Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 
избраният за изпълнител участник:

4.10.1 откаже да сключи договор;
4.10.2 не се яви за сключването на договора в определения от Възложителя срок, без
да посочи обективни причини; 5

5. Указания към участниците:
5.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде 
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, 
което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на 
подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, 
бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия 
и работа, при спазване на всички изискания, заложени в ЗОП.
5.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по 
закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
3.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
участник, който не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и т. 7 от ЗОП. Не може да 
участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от



обстоятелствата по чя. 54 , ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.
5.4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на 
оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в 
профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
5.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си.
5.6. Комуникация между Възложителя и участниците - всички съобщения на Възложителя 
към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците 
представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс 
или по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги.
5.7.Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 
бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от 
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни 
от тях.

РАЗДЕЛ IV. Необходими документи за участие

Офертата задължително се изготвя по приложените образци и задължително трябва да 
съдържа следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1).
2. Представяне на участник (Образец № 2).
3. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата право субекти ост.
4. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът 
е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, който съдържа предмета на 
поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в случай, че обединението не е 
създадено за изпълнение на поръчката).
5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата 
не е подписана от законен представител).
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3).
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4).
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3,т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици Образец 
№5).
9. Декларация по чл.59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец №
6).
10. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 7).
11 .Декларация за съгласие на подизпълнител (Образец № 8) (ако е приложимо), придружена 
с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП.
12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9).
13. Декларация за съгласие е клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10).
14. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на строителството, идентично и/ или сходно с предмета 
на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата (Образец № 11).
15. Доказателства за извършването на строителството, описано в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 1 
от ЗОП.
16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението на предмета 
на поръчката (Образец № 12).
17. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 13).
18. Техническо предложение (Образец № 14).
19. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 15).
20. Ценово предложение (Образец N2 16). Към ценовото предложение се прилага попълнена



на хартиен и магнитен носител във формат „Excel” или еквивалентен количествено - 
стойностна сметка за съответната оферта.
21 .Други документи

В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, 
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни фунции 
и свеж печат. Участниците не могат да изменят съдържанието на приложените към 
документацията образци. Документите в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции или упълномощени за това лица, с представяне на нотариално 
заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Всички документи, за които се 
изисква да бъдат заверени от участника, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала” и 
подпис на лицето/та, които го представляват, съгласно документите за регистрация. Всяка 
страница от офертата се номерира последователно.
Офертата и приложенията към нея се представят на български език. Ако в предложението са 
включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени и с превод на български 
език, в случай, че попадат в обхвата на член 56, ал.4 от ЗОП. В случай, че липсва превод на 
представените документи същите няма да се вземат под внимание при извършването на 
подбора на участниците и допускането им до оценка.

РАЗДЕЛ V. Изисквания и доказателства за технически и професионални способности 
на участниците в процедурата:
- Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1.У частникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за 
обекти първа група, четвърта категория съгласно чл. 137, ал.1, т. 4 буква „б”от ЗУТ и да 
притежава валиден талон за настоящата година и през целия срок на изпълнение на договора 
или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен за посочения обхват на дейности.

За доказване на изискването по т.1, комисията ще извършва справка в публичен регистър- 
Централен професионален регистър на строителя или друг аналогичен публичен регистър.

-Икономическо и финансово състояние:

1. Всеки участник трябва да е реализирал: минимален общ оборот, включително минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (дейности с предмет ремонтни дейности 
по укрепване на сгради и съоръжения, отводнителни канали и ремонт на настилки), изчислен 
на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост 
от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 160 000 
(сто и шестдесет хиляди) лева, от който 83 000 (осемдесет и три хиляди) лева в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката.
За доказване на изискването по т. 1 участниците представят копие от годишните финансови 
отчети (ГФО) или техни съставни части, заверени с „Вярно с оригинала'1 и подпис на 
представляващия участника, и/или справка за оборота от услуги и/или банкови 
удостоверения. Представянето на ГФО или техни съставни части не се изисква, ако същите 
са публикувани в регистър с публичен достъп. 2

2. Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност” съгласно 
изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, която да е 
валидна минимум за срока на валидност на офертата и за целия срок за изпълнението на 
договора. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС, за 
строежи първа група, четвърта категория.
За доказване на изискването по т. 2 участниците представят заверено копие на валидната 
застраховка за строежи първа група, четвърта категория.



Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от 
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с 
помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

-Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да е изпълнил строителство с идентичен и/или сходен предмет през 
последните пет години, считано от датата на подаването на оферта за участие в процедурата 
за избор на изпълнител.

* Под строителство с идентичен и/или сходен предмет, следва да се разбират ремонтни 
дейности с предмет укрепване на сгради и съоръжения, отводнителни канали и ремонт на 
настилки.

2. У частникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на 
поръчката, включващ най-малко:

2.1. Технически ръководител -  технически правоспособно лице съгл. члЛбЗа, ал.4 от 
ЗУТ или за чуждестранни лица -  еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени или виеше образование по специалност „Промишлено и гражданско 
строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна, с минимум 5 
години професионален опит по специалността и да е ръководил минимум 1 обект с предмет, 
сходен с предмета на поръчката.

2.2. Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с 
четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация 
"Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на 
професионалната си квалификация/специалност.

2.3. Специалист по строителство и архитектура: Средно образование с четиригодишен 
курс на обучение и придобита професионална квалификация "Строителство и архитектура" 
или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си 
квалификация/специалност.

2.4 Координатор по ЗБУТ с информация за притежание на съответното 
удостоверение.

Участникът доказва съответствие с определените изисквания за технически и 
професионални способности със следните документи: 1 2

1. Списък по чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП на извършеното строителство, идентично или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец № 11) с приложени доказателства за извършването 
им.
2. Списък по чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП на персонала, с който разполага участникът за 
изпълнение на предмета на поръчката, в който посочва образователната и професионална 
квалификация и опит на лицата.
Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални 
способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага 
по смисъла чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от



лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност, при спазване на разпоредбите на чл. 65 от ЗОП по отношение на 
ограниченията и документите, с които се доказва.
С оглед на предоставената му правна възможност в чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят 
поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или 
участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Клауза за солидарна 
отговорност задължително трябва да бъде включена в документите по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, с 
които участникът доказва поетите задължения от третите лица.

РАЗДЕЛ VI. Критерии за възлагане на поръчката. Методика за определяне на 
комплексната оценка.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на 
„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ 
и съдържа следните показатели:

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) с тежест 50 точки
2, Показател 2 -  „Срок за изпълнение” (СИ) с тежест 50 точки

Методика за комплексна оценка на офертите. С прилагането на методиката за 
оценка се цели да бъде избрана оферта, която в най-голяма степен отговаря на изискванията 
на възложителя и предлага оптимално съотношение качество/цена.

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като сума на 
оценките по отделните показатели:

Комплексната оценка (КО) = Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + Показател 2 
— „Срок за изпълнение” (СИ).

Максималната обща оценка е 100 точки.

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 
комплексната оценка:

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) е показател, отразяващ тежестта на 
Предлагана цена от участника - тежест 50 точки

Оценката по този показател се формира, както следва:

Минимална предложена цена х 50 точки
Цена, предложена от участника

където минимална предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, 
допуснат до класиране (в лева); „цената, предложена от участника” е цена, предложена от 
конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева).

2. Показател 2 - “Срок за изпълнение” (СИ) е показател, отразяващ тежестта на



предложения от участника Срок за изпълнение (в календарни дни) - тежест 50 точки

Оценката по този показател се формира, както следва:

Минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение х 50 точки 
Срока за изпълнение, предложен от участника

където „Минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение” е най-ниския 
предложен срок от участник, допуснат до класиране (в календарни дни); „Срока за 
изпълнение, предложен от участника” е срока, предложен от конкретен участник за 
изпълнение на предмета на поръчката (в календарни дни).

Технически предложения, които са непълни и не съдържат изискуемите 
реквизити съгласно настоящата методика за оценка и техническата спецификация към 
документацията за участие в процедурата, или липсва съответствие с действащата 
нормативна уредба, изискванията на възложителя, или не са отчетени съществени 
фактори и ключови моменти, ще бъдат отстранени от участие.

Разглеждане на офертите. Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта 
комисия. Комисията започва работа след предаване на председателя на комисията на 
регистъра с постъпилите оферти и самите оферти и подписване на протокол съгласно 
изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Постъпилите оферти се отварят на датата и часа, определен в обявата, в заседателна зала на 
Столична обгцина район „Слатина“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67, ет.З. 
Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на 
офертите лично или чрез упълномощен представител. Всички присъстващи лица попълват 
имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията. Списъкът доказва тяхното 
присъствие на заседанието по отваряне на ценовите предложения.

В случай, че не присъства при отваряне на офертите лицето, което по съдебно решение 
(удостоверение за актуално състояние) управлява или представлява участника, е необходимо 
представителят на кандидата да удостовери представителната си власт с изрично нотариално 
заверено пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.
На своето заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 
представените оферти, като проверява целостта на опаковките и пристъпва към отварянето 
им по реда на тяхното постъпване. След обявяване на общия брой участници, Комисията 
отваря запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и обявява 
ценовите предложения на участниците за изпълнение на предмета на поръчката.Публичната 
част от заседанието на комисията приключва след извършването на посочените действия.

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат:
1. който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се съгласно 
документацията за участие;
2. по отношение, на когото са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 
т. 7 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията, определени в ЗОП.
Участниците в процедурата са длъжни в процеса на провеждането й да уведомят 
Възложителя за всички настъпили обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП в 7- 
дневен срок от настъпването им.



В случаите, при които се констатира редовност на всички представени документи от 
участниците в процедурата и след проверка редовността на подадените оферти, 
председателят на комисията обявява съответствието им с предварително обявените от 
възложителя условия и се произнася по допускане на кандидатите. Комисията отбелязва това 
обстоятелство в протокола и продължава по същество работата си по разглеждане на 
представените оферти.

На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за 
данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, 
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническото и ценовото предложение на участник, който не 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Преди да пристъпи 
към оценяване на офертите, комисията проверява дали същите са съставени в съответствие с 
изискванията на възложителя, определени в обявата и техническите спецификации. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат 
класирани в съответствие с горните критерии.

Комисията съставя протокол за работата си по разглеждане, оценка и класиране на офертите. 
Протоколът от работата на комисията се представя на възложителя за утвърждаване, след 
което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.
Ако член на комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този 
член е длъжен да подпише протокола с „особено мнение” и да изложи мотивите си в писмен 
вид и става неразделна част от протокола.
Протоколът от работата на комисията се утвърждава от Възложителя.


