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РАЗДЕЛ I 

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ 

 

I.  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 



 

РАЗДЕЛ II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

Правно основание: Изборът на вида процедура е на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и 

цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на 

строителство. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 

условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

1. Предмет на обществената поръчка - „Вътрешни строително монтажни работи на 

сградния фонд на Технически Университет Варна“ 

(1) ОБЕКТ на настоящата поръчка е строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски, и др.), както и на 

вътрешни инсталации на сградният фонд на Технически Университет Варна. 

(2) Видовете дейности по поддържането и ремонтни работи при възникнали такива 

нужди, са посочени в Техническите спецификации.  

В процеса на реализация на сключеният договор на база настоящата обществена поръчка. 

ТУ Варна ще заплаща само действително извършената работа, възложена по установения в 

приложения проект на договор ред по предложените от участниците единични цени за 

изпълнение на строителството.  

(3) При възникнала необходимост ТУ Варна си запазва правото да възлага и 

допълнителни дейности, непредвидени в Техническите спецификации, единичните цени, за 

които се доказват с анализни справки със заложени оферираните от спечелилия процедурата 

участник стойности за: часова ставка, доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху 

труда и механизацията и фактури за доставка на материали. 

Описание на обектите 

Обектите в които ще се извършват строително ремонтни дейности са: Машинен факултет 

- МФ; Ел. факултет -ЕФ; Нов учебен корпус – НУК; Топла връзка – ТВ; Учебен корпус – УК; 

Учебно-производствена база – УПБ; Отоплителна централа – ОЦ; Спортна зала – СЗ; 

Студентско общежитие бл.18 – СО18; Студентски стол – СС; 

2. Критерий за възлагане 



 

Критерият за възлагане е най-ниска цена. 

3. Възложител 

Възложител на настоящото публично състезание за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Технически 

Университет Варна 

4. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 3 (ТРИ) години и започва да тече от 

датата на подписване на договора, сключен в резултат на настоящата процедура.  

5. Срок на валидност на офертите 

5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 180 (сто и осемдесет)  

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

 

6. Прогнозна стойност 

 6.1. Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС. 

 Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е до 3 000 000 лв. (три милиона 

лева) без ДДС. 

 

6.2. Ценовото предложение задължително включва всички посочени видове дейности 

съгласно техническото задание. Възложителят ще заплаща само реално извършените дейности 

по обществената поръчка. 

7. Финансиране: Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат 

осигурени от Технически университет Варна. 

8. Начин на плащане:  

(1) Участникът представя предлаганите от него единични цени в български лева, 

включени всички разходи, включително печалба, без ДДС.  

(2) Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура) за 

извършваните от него стопански операции във връзка с изпълнението на поръчката. Получател 

на посочения първичен счетоводен документ (фактура) е ТУ Варна. Първичният счетоводен 

документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава задължителните 

минимални реквизити, посочени в чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството. 

 В случай, че изпълнителят е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, 

издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на 

разпоредбите на ЗДДС. 

(3) Изпълнените работи се заплащат по предложените в офертата единични цени. 

(4) Плащането по настоящата поръчка ще се осъществява текущо през времето на 

действие на договора, с платежно нареждане, след подписване на двустранен протокол, акт за 

извършените работи и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя – до 30 календарни 



 

дни, считано от датата на съставяне на протоколи и съответните финансови документи по 

сметка на изпълнителя. 

  

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания 

1.1. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от 

възложителя условия. 

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ 

минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в 

случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 

юридическо лице. 

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване 

на офертите. 

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

1.3. Участникът може да се позовава 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. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът 

може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 



 

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

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

лица задължения. 

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

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1.4.  Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

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

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят 

на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 

т. 1.4.1. 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

който: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

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

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

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

е) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс. 

ж) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс. 

з) престъпление свързани с наемане на работа без разрешение на лице под 18 г., по чл. 

192а от Наказателния кодекс. 

и) престъпления свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна. 



 

2.1.3. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

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

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

акт, който не е влязъл в сила.  

Не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 2. 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. 

2.1.4. е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. установено е, 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. 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 

- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник: 

2.2.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – 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. 

2.3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници: 

2.3.1. които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

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

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 



 

2.3.2. свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 

"Свързани лица" са: 

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

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

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

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

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

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

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

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

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

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

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

връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка: т. 2.3.1. не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар 

в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон;  

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;  

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 



 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения 

и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

2.4. Лицата чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и т. 2 са, както следва: 

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по ал. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

г) 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; 

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 4 от 

Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 

        ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

 з) в случаите по б. „а” – „ж” и за прокуристите, когато има такива;  

         и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 



 

В случаите по б. „ж“ когато лицето 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. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

2.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се прилагат и 

по отношение на подизпълнителите и на третите лица.  

2.6. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по  

чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП чрез 

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В ЕЕДОП се 

представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за 

декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на 

съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя. 

2.7. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той 

е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП. 

2.8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят 

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т 1,2 и 7 и чл. 55. ал. 

1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от лицата. 

В случаите по т. 2.9., когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани 

критериите за подбор се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

2.9. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице: 

2.9.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

състава на обединението. 

2.9.2. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 



 

лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението. 

2.10. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица ЕЕДОП се представя от всеки един от тях. 

 

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 

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. 

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

 

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците 

Участникът следва да има оборот за последните 3 (три) финансово прикилючили години в 

размер на минимум 4000000.00 лв. 

Доказва се със справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката и годишните финансови отчети на участника. Участника може да не представя 

годишните си финансови отчети, ако същите са публикувани в Търговският ргистър.  

3.2.1. Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на 

участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, 

издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава 

– страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва 

да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация 

от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди срока за изпълнение на 



 

поръчката, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 

дни след изтичането му.  

Изискването се доказва с представяне на: 

Заверено копие на Застраховка за професионална отговорност на участниците в 

строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, издаден от 

компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна 

по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е 

в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с декларация 

от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече то действието й ще бъде 

подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 

 

3.3. Изисквания относно техническите  и професионални  възможности за 

изпълнение на обществената поръчка  

Участникът трябва да: 

3.3.1. е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката 

за последните пет години от датата на подаване на офертата;  

Участникът, през предходните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е 

извършил строителството по извършване на външна или вътрешна ВиК инсталация, дейности 

по поставяне външна или вътрешна Електрическа инсталация и дейности по поставяне на 

подови покрития и или вътрешни или външни мазилка Посочените по горе дейности могат да 

бъдат изпълнени на един или повече от един обекти. 

Доказване: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения  за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която 

е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; 

            3.3.2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да 

разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва: 

1. Ръководител на обекта: Да има завършено висше образование специалност ПГС, ССС, 

Ел. инженер, ВИК или еквивалент, с образователно квалификационна степен „магистър“. 

2. Технически ръководители на обекта –Да има завършено образование, отговарящо на 

изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ или еквивалент. 

3. Отговорник за контрола на качеството: Да притежава удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 



 

4. Експерт по безопасност и здраве в строителството: притежаващ удостоверение за 

„Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 

!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на 

съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се 

удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. 

Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя 

списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да 

съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на 

държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност 

конкретния експерт. 

Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

3.3.3. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да 

разполагат с квалифицирани работници както следва: 

Трима работници притежаващи квалификация за типа работа от 3-та или по висока  

квалификационна група по Безопасност при работа по електрообзавеждане. 

Трима работници - преминали обучение по полагане и ремонт на подови настилки. 

Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

3.4. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качество ISO 

9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност, сходна с предмета на 

настоящата процедура.  

Доказване на изискването по чл.67, ал.5 от ЗОП, поради липса на публичен 

регистър от който да се прави проверка на обстоятелството: Копие от валиден сертификат 

за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или 

еквивалент с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или 



 

от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

3.5. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на околната среда 

ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на дейност, сходна с предмета на 

настоящата процедура. 

Доказване на изискването по чл.67, ал.5 от ЗОП, поради липса на публичен 

регистър от който да се прави проверка на обстоятелството: Копие от валиден сертификат 

за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 или 

еквивалент с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или 

от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

3.6. Участника да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката както следва: 

1. Перфоратори - 5 бр.; 

2. Бордови самосвал – 1бр. 

Доказване: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 

които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; 

 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените минимални 

изисквания за технически възможности и квалификация. 

 

4. Гаранции  

4.1.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора 

без ДДС. 

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на ТУ Варна: 

Банка:Интернешънъл Асет Банк –АД клон Варна 

IBAN:BG02IABG74793100482100  



 

BIC: IABGBGSF 

или  

4.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със 

срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

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

изпълнителя. 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, 

то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

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

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

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. 

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по 

откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.  

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 



 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 

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

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . 

Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се подават документите. 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 

изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в настоящите 

указания изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 10 от ППЗОП. 

2.3. Всички документи трябва да са: 



 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен 

документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

3. Съдържание на Опаковката: 

3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1. 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката. – попълва се Образец № 2 

3.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

3.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

3.2.1.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 3.2.2.1.  

3.2.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се 

представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението. 

3.2.1.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в 

него информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, когато е 

осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 

електронно ЕЕДОП.  



 

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, 

с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

3.2.1.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

3.2.1.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той 

е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП. 

Важно: 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

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

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Документи, които участникът трябва да представи при изискване от комисията 

за удостоверяване на съответствието си с критериите за подбор. 

1. Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършеното строителство. 

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

3. Сертификат за система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 

с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент.  

Доказване на изискването по чл.67, ал.5 от ЗОП, поради липса на публичен регистър от 

който да се прави проверка на обстоятелството: Копие от валиден сертификат за внедрена 

система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на дейност, 

сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент. Сертификатът трябва да е 

издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 



 

национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

4. Сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 

14001:2015 с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или 

еквивалент. 

Доказване на изискването по чл.67, ал.5 от ЗОП, поради липса на публичен регистър от 

който да се прави проверка на обстоятелството: Копие от валиден сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 с обхват на 

дейност сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент.. Сертификатът 

трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените минимални 

изисквания за технически възможности и квалификация. 

 

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 



 

3.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

3.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

3.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото 

да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или 

акта. 

3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, в 

случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени 

в обединението.  

Документът следва да съдържа следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

3.5. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаването на офертата – 

попълва се Образец № 9. 



 

3.6. Списък Декларация  на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата – попълва се Образец № 10. 

3.7. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 11 

3.8. Техническо предложение (Образец № 3) съдържащо: 

3.8.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

3.8.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане; 

3.8.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се 

Образец № 4; 

3.8.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; 

3.8.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6; 

 

4. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри“ 

а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 7 – в оригинал, подписано от 

представляващия участника или упълномощено лице. 

 Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената; 

 Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика 

"Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

5. Запечатване 

5.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва: 

 „………………………………………………….” ……………………    

гр. ……………… ул. „…………“ № .. 

О Ф Е Р Т А 



 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“…………………………………………………………………………. ” 

Оферта от: ………………………………………………… 

  /наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

5.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“, както 

и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение. 

5.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе 

начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

6. Място и срок за подаване на оферти 

6.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Област Варна, гр. Варна, п.к. 

9010, Ул.Студентска № 1. 

6.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявлението. 

6.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 

6.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

6.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

6.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

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

„Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер). 

7. Приемане и връщане на оферти 

7.1. При подаване на офертата и приемането  върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 



 

7.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат 

незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

7.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред 

мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата 

от списъка се приемат. 

8. Отваряне на офертите 

8.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка в 

сградата на ТУ Варна, намираща се в гр. Варна, п.к. 9010, Ул.Студентска № 1. При промяна на 

датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. 

8.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 



 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 Видове дейности по поддържането и ремонтни дейности на сградния фонд на ТУ 

Варна, са посочени в Техническите спецификации.  

 В процеса на реализация на сключеният договор на база настоящата обществена 

поръчка. ТУ Варна ще заплаща само действително извършената работа, възложена по 

установения в приложения проект на договор ред по предложените от участниците единични 

цени за изпълнение на услугата.  

 ТУ Варна си запазва правото да възлага и допълнителни дейности, непредвидени в 

Техническите спецификации, единичните цени, за които се доказват с анализни справки със 

заложени оферираните от спечелилия процедурата участник стойности за: часова ставка, 

доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху труда и механизацията и фактури за 

доставка на материали. 

 Работа ще се възлага според конкретната нужда от извършване на ремотни работи, чрез 

заявки от възложитея, които се изпращат на адреса на изпълнителя на писмен носител, факс 

или по ел. път.  

 В изключителни случаи се допускат се и заявки по телефона.  

 Възложителя или упълномощени от него лица имат право на контрол върху 

извършваните дейности, както като качество, така и като спазване на сроковете за извършване 

на съответната дейност. 

 Отчитането на извършената работа е ежемесечно и се извършва от възложителя или 

упълномощено от него лице. 

 Фактурирането е месечно, на база седмичните отчети за извършената работа. 

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

 

 1.1. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови 

разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република 

България. 

 1.2. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи: 



 

 1.2.1. Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да спазва посочените от 

Възложителя операции. 

 1.2.2. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящите 

технически спецификации, избраният за изпълнител участник задължително уведомява 

писмено възложителя и иска неговото писмено съгласуване. 

 1.3. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд  

 1.3.1. По изпълнението на договора Изпълнителят трябва постоянно да се придържа 

към българските нормативи за безопасност и здраве. 

 1.3.2. Изпълнителят е отговорен за безопасното протичане на работите. Той трябва да 

гарантира, че всички операции протичат безопасно и че лицата, отговорни за следене на 

безопасността, вършат работата си, по най-добрия начин. 

 1.3.3. Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката 

на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

 Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни 

проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на: 

 - наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта; 

 - наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 

действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за 

безопасна работа; 

 - наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.; 

 - организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни 

съоръжения,огради ;  

 - състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка 

на безопасна експлоатация; 

  - поставяне  на необходимите знаци  и табели,  указващи опасностите  и  обособяващи 

зоната  на  работното  поле. 

 1.3.4.Координаторът и техническият ръководител  трябва да наблюдават  неотлъчно  

работата. Когато е необходимо ще преустановят  работа,  за съгласуване  на  понататъшни  

действия. 

 1.3.5. На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, 

периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 



 

охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на Труда и Социалната 

Политика и Министерство на Здравеопазването. 

 1.3.6. Обезопасяване на производственото оборудване. Технологичното оборудване е 

фабрично обезопасено. Осигурени са транспортни коридори, позволяващи свободен достъп до 

всички работни места. Монтажът на съоръженията и инсталациите задължително трябва да се 

извърши от лица със съответната квалификация. 

 1.3.7. Шум и Вибрации. Основни източници на шум и вибрации са ръчните машини за 

рязане и пробиване – ъглошлайфи и ръчни пробивни машини. Мерките за защита на 

монтажниците трябва да са разработени от изпълнителя на обекта. 

 1.3.8. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да 

се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др. 

 1.3.9. Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел 

осигуряване на ЗБУТ, след проверка на здравината на носещите елементи (ферми, ребра, 

обшивки и др.) и на местата за закачване на предпазните колани на работещите. 

 1.3.10. Подаването на тежки строителни продукти се извършва механизирано, като за 

приемане и временно складиране се подготвят площадки.  

 1.3.11. След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните 

строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите да се укрепват по 

подходящ начин. 

 1.3.12. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в 

т.ч. и прилежащите към обекта имоти, дървесни видове и затревени площи, като за целта 

представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

 1.3.13. От изпълнителя се изисква да спазва екологичните норми по време на 

строителството, както и да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи 

съобразно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда. 

 1.4. Изисквания за опазване на околната среда. 

 1.4. 1. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 

строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи 

съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

 1.4.2. Използваната механизация да е осигурена срещу изтичане на масла и горива, да е 

пожарообезопасена.  



 

 1.4.3. Да не се допускат ремонтни работи на използваната механизация, които биха 

довели до замърсяване на почвите. Отпадъците от почистването на строителната площадка да 

се извозват на определените за това места. Абсолютно е забранено да се палят сухи треви и 

други горими материали. 

 

 1.5. Изпитвания и съставяне на протоколи. 

Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от 

нормативната уредба. Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива, 

приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в 

строителството. 

 1.6. Почистване на строителната площадка. 

След приключване на СМР строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното 

пространство възстановено. 

 1.7. При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове:  

- Закон за устройство на територията; 

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.),; 

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване;  

 1.8. Приемане на изпълнените работи 

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка, ще се 

удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени СМР, съгласно условията 

на Договора.  

 1.9. Охрана на строителната площадка 

Изпълнителят е задължен да осигури охрана на строителната площадка по време на 

изпълнението на СМР. 

 1.10. Техническите изисквания към строителните продукти 

  Строителните продукти следва да са предназначени за трайно влагане в сградата и да 

са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят 

на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 



 

предвидената употреба. На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и 

само такива, със съответните им технически характеристики.  

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на поръчката, изискващи 

се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация 

за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на 

други ресурси.  

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и др.) 

предварително се съгласува с Възложителя. 

   

Настоящата Техническа спецификация, съставлява неразделна част към Договора, 

сключен с избрания изпълнител. 



 

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на предложена  „най-ниска цена”. 

 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Комисия за провеждане на откритата процедура 

1.1. Възложителят назначава комисия за провеждане на откритата процедура след 

изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 

интереси с участниците. 

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие на 

изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че: 

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; 

2. е възникнал конфликт на интереси. 

1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване 

и оповестява тяхното съдържание. 



 

2.3. Най-малко трима от членовете й подписват техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ 

2.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

С извършване на действията по т. 2.2. – т. 2.4. приключва публичната част от заседанието 

на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

3. Действия на комисията след отваряне на офертите 

3.1. Комисията разглежда информацията в ЕЕДОП за съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3.1. и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача 

3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3.1. участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления 

за участие. 

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или 

участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 

това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

3.4. След изтичането на срока по т. 3.3. комисията пристъпва към разглеждането на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

3.5. Комисията при необходимост може по всяко време: 

3.5.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

3.5.2. При извършване на предварителния подбор и 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. 

4. Отваряне на ценовите оферти 

4.1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

4.2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 2.1. Комисията обявява резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги 

оповестява. 

5. Отстраняване на участници в процедурата 

Комисията след прилагане на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП предлага за 

отстраняване от участие в процедурата участник: 

а) който, не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка; 

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

г) който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

д) който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

е) участници, които са свързани лица. 

6. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

6.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 

6.2. Обосновката по т. 6.1. може да се отнася до: 



 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

6.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т. 6.2., на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

6.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 

10 от ЗОП. 

6.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 

предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. 

7. Оценка на офертите и класиране на участниците 

7.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. 

7.2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.  

 

 

 



 

VІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1.1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

1.2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

54, ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на 

недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

2. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. 

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и определен за 

изпълнител. 

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, възложителят 

може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договор с него. 

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 

обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената 

поръчка. 

1.4. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 



 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в 

сила на всички решения по процедурата. 

1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на 

обществената поръчка. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, представя 

следните документи: 

а) документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП; 

б) документи за доказване на липсата за отстраняване съгласно изискванията на чл. 58, ал. 

1 от ЗОП; 

в) документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, на 

основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. 

1. Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършеното строителство. 

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

3. Сертификат за система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 

с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент.  

Доказване на изискването по чл.67, ал.5 от ЗОП, поради липса на публичен регистър от 

който да се прави проверка на обстоятелството: Копие от валиден сертификат за внедрена 

система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на дейност, 

сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент. Сертификатът трябва да е 

издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 

национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 



 

4. Сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 

14001:2015 с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или 

еквивалент. 

Доказване на изискването по чл.67, ал.5 от ЗОП, поради липса на публичен регистър от 

който да се прави проверка на обстоятелството: Копие от валиден сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 с обхват на 

дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалент. Сертификатът 

трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените минимални 

изисквания за технически възможности и квалификация. 

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

г) гаранция за изпълнение на договора. 

2.2. Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „б” са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път, възложителят няма право да ги изисква. 

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 2.1, б. „б”, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

 2.4. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 

държавата, в която е установен. 

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

3. Сключване на договор с подизпълнител 



 

3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

3.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 

поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за 

услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за 

подизпълнение. 

 

ІX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите. 

1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 3-дневен срок 

от получаване на искането, но не по-късно от 7 дни преди срока за получаване на офертите. В 

разяснението не се посочва лицето, направило запитването. 

2. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с 

обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. 

3. Обмяна на информация 

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 



 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 

приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните 

от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, 

определени с документацията. 

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от 

издаването им. 

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

2. по факс. 

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението. 

3.6. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 3.5, 

възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 

връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Подаване на жалба 

2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 

му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на 

която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 



 

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 

последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

 

 

РАЗДЕЛ III 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 



 

 


