УТВЪРЖДАВАМ:
Проф. дфн Анастас Герджиков
Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на
строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: Строителство на нова
сграда към СУ „Св. Климент Охридски“, за изграждане на център за върхови
постижения в област Информатика, информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) - УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

(Одобрена с Решение № РД 40-123/24.07.2019г.
на Ректора на СУ„Св. Климент Охридски“ )
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
А. Обект, предмет, прогнозна стойност, финансиране на обществената поръчка, правно
основание за откриване на процедурата.
Б. Технически спецификации и условия за изпълнение на обществената поръчка
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
А. Изисквания и условия за участие
Б. Критерии за подбор
В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.
Г. Доказателства.
ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ.
А. Указания за подготовка на документите за участие
Б. Указания за представяне на документите за участие
IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
А. Действия на комисията. Обявяване на резултатите от проведената открита процедура.
Б. Критерий за възлагане.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Решение № РД 40-123/24.07.2019г.

Приложение № 2

Обявление за обществената поръчка

Приложение№ 3

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки

Приложение № 4

Образец на техническо предложение

Приложение № 5

Образец на ценово предложение

Приложение № 6

Проект на договор

Приложение № 7

Образец на опис на документите

Приложение № 8

Образец на декларация по чл. 102 ЗОП
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на
оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор
и изготвяне на технически паспорт на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св.
Климент Охридски“, за изграждане на център за върхови постижения в област
Информатика, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) - УНИТе по
Проект

BG05M2OP001-1.001-0004“

се

осъществява

въз

основа

на

решение

……………………. г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ (Приложение № 1 към
документацията).
С цитираното решение Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ е одобрил текста на
обявлението за обществената поръчка (Приложение № 2 към документацията) и настоящата
документация.
От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския
съюз

Възложителят

Софийски

университет

„Св.

Климент

Охридски“

предоставя

неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на
адреса на „Профил на купувача, а именно:
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuva
cha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izgotvyane_na_ocenka_za_s_otvetstvie_na_inv
esticionen_proekt_os_schestvyavane_na_stroitelen_nadzor_i_izgotvyane_na_tehnicheski_pasport_
po_proekt_unite
Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на откритата
процедура, се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.
А. Обект, предмет, прогнозна стойност, финансиране на обществената поръчка,
правно основание за откриване на процедурата.
1. Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал.
1, т. 3 от ЗОП.
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2. Предметът на обществената поръчка е: Изготвяне на оценка за съответствие на
инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически
паспорт на обект: Строителство на нова сграда към СУ „Св. Климент Охридски“, за
изграждане на център за върхови постижения в област Информатика, информационни
и комуникационни технологии (ИКТ) - УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004.
Обществената поръчка не съдържа обособени позиции. На основание чл. 46, ал. 1 от
ЗОП Възложителят преценява, че предметът на настоящата обществена поръчка няма да
бъде разделян на обособени позиции. Предвид обстоятелството, че в обхвата на изпълнение
попада само един обект, Възложителят приема за целесъобразно целият предмет на
поръчката да бъде завършен от един изпълнител, респективно да не бъде разделян на
отделни обособени позиции. Освен това разделянето на дейностите в отделни обособени
позиции би довело до значителни затруднения в изпълнението и лошо качество.
Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото
изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като
координирането на различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и
качествено изпълнение на поръчката. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които
следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са
взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до
съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Дейностите, които следва
да се извършат в настоящата поръчка, са систематично свързани, поради което с оглед
правилното им и последователно изпълнение, поръчката не се разделя на обособени позиции.
Разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции ще затрудни
възложителя по отношението на процесите по възлагане и контрол на дейностите, предмет
на поръчката. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане
на ефективност при разходване на средства, предоставяни от европейските фондове и
програми, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени
позиции не е целесъобразно. Неразделянето на обособени позиции не води до нарушаване на
принципите на равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна конкуренция,
пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано
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предимство или необосновано ограничаване участието в процедурата на икономическите
оператори.
3. Прогнозната стойност на поръчката е до 50 000 лв. без ДДС лева без ДДС.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗОП прогнозната стойност на поръчката е определена на
база проведени пазарни проучвания.
Определената прогнозна стойност e максимално допустима стойност за
изпълнение на поръчката.
Прогнозната стойност за изпълнение на отделните дейности, включени в обхвата
на поръчката, е, както следва:
За Дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния
проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка
за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност – до 10 000 лева без ДДС;
За Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на
строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и
количествено-стойностните сметки, както изготвяне на техническите паспорт на
сградата, включена в настоящата обществена поръчка – до 40 000 лева без ДДС.
Посочените прогнозни стойности за изпълнение на отделните дейности,
включени в обхвата на поръчката, са максимално допустимите такива.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля посочените от
Възложителя максимално допустими стойности.
Участник,

представил

ценово

предложение,

надвишаващо

посочените

максимално допустими стойности, ще бъде отстранен от участие в процедурата поради
несъответствие с предварително обявените условия на поръчката.
4. Финансиране
Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено от бюджета на проект №
BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично
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развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР).
5. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т.14,
чл.18, ал.1, т.1 във вр. ал. 2, чл. 73, ал. 1 ЗОП.
Чл. 20, ал. 9 от ЗОП дава възможност на Възложителя да възложи конкретна
обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай е
длъжен да прилага всички правила, валидни за избрания от него ред. Провеждането на
предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността
на

възлагане

изпълнението

на

поръчката,

респективно

прозрачността

при

разходването на финансовите средства по проект, финансиран с европейски средствата.
С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно
по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения
интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от
фондовете на Европейския съюз и едновременно с това да насърчи конкуренцията,
като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При
провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде
съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност,
ефикасност и ефективност.
Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Дейности, включени в обхвата на поръчката:
1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката но отношение
на обекта, включен в обхвата на процедурата, са следните:
1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционен проект на обекта във фаза технически и
работен проект - Изпълнителят на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане
на проектиране, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект,
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определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционен проект, във фаза технически
и работен проект, по всички проектни части, съгласно заданието за проектиране на обекта.
1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект
със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, включително съдействие за одобряване на инвестиционния проект и
издаване на разрешение за строеж.
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с изискванията за
„енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение в сгради", съгласно
чл.169, ал.1, т. 6 от ЗУТ и чл.15,ал.1 от ЗЕЕ
По част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на
изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази
част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и
текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор
съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се
гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект
по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.
1.4. Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване, свързани с изпълнението на
СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.
1.5. Контрол, отчетност и текущо приемане на изпълнените строително-монтажните работи в
съответствие с одобрения проект и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона
за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.
1.6. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в
чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд.
1.7. Контрол на дейностите но пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната
среда.
1.8. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско
законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в
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експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.
1.9. Издаване на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите
паспорти на строежите.

2.

Обхват на услугата и задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и

подзаконовите актове но прилагането му, при упражняване на строителен надзор в
проектирането и строителството.
2.1. Строителен надзор в проектирането се упражнява в следния задължителен обхват:
- спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране;
- пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно
нормативните изисквания. Когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен
продукт - проверяват се пълнотата и правилността на подадените входни данни;
- съответствие на проекта с предвижданията на общите и подробните устройствени
планове (когато е приложимо);
- съответствие на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и
специфичните изисквания и норми;
- съгласуване на проекта с всички специализирани контролни органи;
- съгласуваност между отделните части на проекта;
- пълнота на проектната документация;
- съответствие със заданието за проектиране.
2.1.1. Съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ
на инвестиционния проект се извършва от Консултанта, упражняващ строителен надзор.
Всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект, както и становищата за
съответствие се подписват и подпечатват от съответните квалифицирани специалисти и от
законния представител на Консултанта, извършил оценките за съответствие.
2.1.2.

Консултантът съгласува техническия инвестиционен проект след проверка на

съответствието му със заданието за проектиране и представените КСС. Всички становища на
експертите по отделните части на оценките се оформят в Комплексен доклад, в който се
прави заключение относно съответствието на инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите и се предлага одобрението му по реда на чл. 144, ал. 3, т. 1 от
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ЗУТ. Консултантът внася всички необходими документите в общинската администрация за
одобряване и получаване на разрешение за строеж.
Забележка: Не се допуска Консултантът да извършва оценяване на съответствието на
проекта за строеж, за който той или наетите от него във връзка с изпълнението на
настоящата поръчка лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини,
съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на
Търговския закон.
2.2. Строителен надзор в строителството се упражнява в следния задължителен обхват:
2.2.1. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:
- Законосъобразно започване на строежа на обекта съгласно чл. 157 на ЗУТ,
подготовка и регистриране на Заповедната книга;
- Осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и
протоколите по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството;
- Осъществяване на контрол по спазването на изискванията на одобрения
инвестиционен проект и техническа спецификация в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;
- Спиране на строежа, който се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225,
ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството;
- Недопускане увреждане на трети лица, имоти и имущество при строителството.
2.2.2. Извършване на проверка и контрол по чл. 169 от ЗУТ на доставените и влагани
в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на обекта в
съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
2.2.3. Упражняване на строителен надзор върху обекта, чрез екип от правоспособни
физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за
осъществяване на дейностите за оценяване съответствието на проекта и за упражняване на
строителен надзор.
2.2.4. Подписване па всички актове и протоколи по време на строителството,
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необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и

за

законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите,
съставяни по време на строителството.
2.2.5. Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализация на проектите в
съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него.
2.2.6. Контрол по опазване на околната среда и управлението на отпадъците в
съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците
и наредбите към тях.
2.2.7. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор,
вписани в заповедната книга на обекта след съгласуване с Възложителя, са задължителни за
строителя, Възложителя и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу
предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен
срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето
им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален
строителен контрол издават задължителни указания.
2.2.8. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо
строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен
контрол (РДНСК) в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
2.2.9. Проверка и подписване съвместно с изпълнителя по договора за проектиране и
строителство на изготвената екзекутивна документация за обекта и нейното представяне на
съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ.
2.2.10. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети,
които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и
нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със
срокове, не по-малки от минимално установените гаранционни срокове в строителството.
2.2.11. Съставяне на констативни актове за обекта, след извършване на СМР,
съвместно с Възложителя и Строителя, удостоверяващи, че строежите са изпълнени
съобразно одобрения проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към
строежите и условията на сключения договор за строителство.
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2.2.12. Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаване Разрешение за
ползване.
2.2.13. Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на координатора
по безопасност и здраве за етапа на строителство, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004
г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителните работи.
2.2.14. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване
на Разрешение за ползване, включително издаване на технически паспорт, съгласно Наредба
№ 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите след приключване на строителномонтажните работи.
2.2.15. Внасяне на окончателния доклад и съдействие за издаване на Разрешение за
ползване.
Изброените задължения по т. 2.2. не следва да се считат за ограничаващи. Предмет на
поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и
нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по
изпълняваните строителни работи.
Забележка: Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи,
за които той или наетите от него лица са строители и/или доставчици на машини,
съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на
Търговския закон.
3. Изискване за представяне на крайния продукт
Изпълнителят предоставя на Възложителя:
- Комплексен доклад от оценка за съответствието на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 142, ал. 5, ЗУТ;
- Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с изискванията за
„енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение в сгради", съгласно
чл.169, ал.1, т. 6 от ЗУТ и чл.15,ал.1 от ЗЕЕ
- Окончателен доклад, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след
приключване на строително-монтажните работи;
- Изготвяне на технически паспорт на строежа, предмет на интервенцията.
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4. Изходна информация.
Пълна информация относно обекта, включен в обхвата на настоящата поръчка, както
и предвидените за изпълнение дейности, се съдържа в Техническата спецификация и
приложенията към нея от документацията за провеждане на открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и авторски надзор на нова сграда за
изграждане и развитие на център за върхови постижения в област информатика и
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – УНИТЕ“ по проект
BG05М20Р001 0 1.001 – 0004 СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. София, достъпни на
електронната преписка на процедурата на профила на купувача на следния адрес:
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuva
cha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/proektirane_na_nova_sgrada_i_uprazhnyavane
_na_avtorski_nadzor_za_nuzhdite_na_proekt_unite
5. Техническото предложение на участниците трябва да бъде съобразено с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя, да обезпечава качественото
изпълнение на поръчката и да отчита спецификата й. Към Техническото си предложение
участникът трябва да представи подписан документ - Работна програма, изготвен в
съответствие с изискванията на Техническата спецификация и на документацията. В
документа „Работна програма“ Участникът описва в свободен текст предложението си за
качественото изпълнение на предмета на поръчката и задължително трябва да включва:
- организация на работата на ключовия екип, разпределяне на отговорностите и
дейностите между тях, начинът за осъществяване на комуникация с Възложителя;
- описание на дейностите за изпълнение на възложените работи, в които са
посочени отделните етапи за изпълнение;
- за всяка описана от участника дейност трябва да са дефинирани необходимите
ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорният/те за изпълнението й
експерт/и;
-

последователност

на

изготвяне

на

изискуемата,

съгласно

нормативите,

документация за обекта;
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- мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които
да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
- методи за упражняване на контрол, относно съответствието на

строителните

материали и изделия с техническите изисквания на проекта, както и по отношение на
тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания.
Участник се отстранява от процедурата:
Ако не е разработил техническото предложение, съгласно техническата спецификация
и/или не е спазил предварително обявените условия на Възложителя.
6. Оглед на обекта
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на терена, върху който ще се
реализира обекта, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като
краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 0888317311 или
ел. поща: lzankov@uni-sofia.bg. Лице отговорно за огледа: инж. Любомир Занков
Забележка:
Към всяка употреба в текста на настоящите технически спецификации (заедно с
всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт,
спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен
модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, конкретен
произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако
изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или
еквивалент“.

При

евентуално

посочване

на

определен

сертификат,

лиценз,

удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация, следва да се
има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
7. Срокове
7.1. Договорът влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: „Проектиране и авторски надзор на нова сграда за изграждане и развитие
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на център за върхови постижения в област информатика и информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) – УНИТЕ“ по проект BG05М20Р001 0 1.001 – 0004 СУ
„Св. Климент Охридски“ в гр. София, обявена под номер 00640-2019-0012 в Регистъра на
обществените поръчки, и е със срок на действие до въвеждането на строежа в експлоатация
въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК), но не по-късно от 30.06.2023 г. Услугите в обхвата на Дейност
2: упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни
работи, както изготвяне на техническите паспорт на сградата, включена в настоящата
обществена поръчка, се предоставят, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключи договор за
възлагане на строителството.
7.2. В срок от 7 (седем) календарни дни, считано от предаване с приемно-предавателен
протокол на техническия проект на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
последният следва да представи на Възложителя в писмен вид забележките за отстраняване
от проектанта. След отстраняване на забележките от проектанта Възложителят предава с
приемо-предавателен протокол коригирания проект на Изпълнителя.
7.3. Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект и доклад за оценка на съответствието на проекта по част енергийна
ефективност, съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ е 14 /четиринадесет/ календарни дни и
започва да тече след подписан приемно-предавателен протокол, за предадени от
Възложителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: технически инвестиционен проект за обекта, актуална
скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър, комбинирана скица, документ за
собственост, всички необходими съгласувания и становища на общински и държавни органи,
и експлоатационни предприятия.
7.4. Срокът за изготвяне на окончателен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - чл. 168, ал. 6 ЗУТ и
съставяне на технически паспорт на строежа, е 14 /четиринадесет/ календарни дни след
приключване на СМР, удостоверено със съставен и подписан констативен акт обр. 15,
съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В
същия срок Изпълнителят изготвя Технически паспорт на сградата.
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7.5. Срокът за внасяне на окомплектованата документация в РДНСК Югозападен район гр.
София, за назначаване на приемателна комисия за въвеждане на строежа в експлоатация е 10
/десет/ календарни дни.
7.6. При спиране на строежа с Акт обр. 10, срокът по договора се удължава с толкова дни, с
колкото строежът е бил спрян и съставяне на Акт обр. 11.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора е задължен да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
установяване и документиране на причините за появили се дефекти по време на
гаранционните срокове на изпълнените СМР на обекта.
8. Срок на валидност на офертата: 183 (сто осемдесет и три) календарни дни.
9. Място на изпълнение на обществената поръчка
Мястото на изпълнение на поръчката е ФМИ, бул. „Джеймс Баучер“ № 3 към СУ „Св.
Климент Охридски“ – София, УПИ 1, кв. 170, р-н „Лозенец“ – част III, гр. София.
10. Начин на плащане
Услугите, предмет на договора, се заплащат, както следва:
Цената за дейност № 1 - в срок до 30 (тридесет) дни от издаване на Разрешение за строеж за
обекта въз основа на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния
проект с изискванията на ЗУТ, издадена фактура оригинал и представен двустранно
подписан приемно предавателен протокол, удостоверяващ приемане на услугата без
забележки от страна на възложителя.
Цената за дейност № 2:
- Междинно плащане в размер на 30 % от Дейност № 2 - в срок до 30 (тридесет) дни от
датата на подписване на протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка за
обекта по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството и издадена фактура.
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- Междинно плащане в размер на 30% от Дейност № 2 - след отчитането на 50 % от
стойността на предвидените СМР по договора за строителство на обекта. Плащането се
извършва в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокол, удостоверяващ
изпълнение на предвидения процент СМР по договора за строителство на обекта и издадена
фактура.
- Междинно плащане в размер на 30% от Дейност № 2 - в срок до 30 (тридесет) дни от датата
на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за
обекта – Констативен акт обр. № 15 и издадена фактура.
- Окончателно плащане в размер до остатъка от стойността по Дейност № 2 - в срок до 30
(тридесет) дни, след изпълнение на описаните по-долу условия:
• представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и изготвяне на
технически паспорт на сградата;
• приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване;
• подписването на приемо-предавателен протокол за обекта съгласно чл. 29, ал. 2 от
Договора за окончателно приемане на изпълнението по Договора; и
• издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за
дължимата част от Цената.
Изпълнителят е длъжен да входира всички документи (фактури и протоколи), въз
основа които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва заплащане, с придружително писмо в
деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“, стая 114 и 115 в сградата на Ректората, за
което на Изпълнителя се предоставя входящ номер и дата на входиране на документите.
Срокът за плащане тече, считано от датата на входиране на съответните документи.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
А. Изисквания и условия за участие
1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на
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настоящата поръчка съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията,
регламентирани от Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от
Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.
Всеки чуждестранен участник може да докаже правото си да осъществява определена
дейност с документи, издадени от държавата, в която е установен.
2. Изисквания към участниците. Основания за отстраняване.
2.1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за задължително
отстраняване. Мерки за доказване на надеждност.
2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1
ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
2.1.1.1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо
лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава
на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят и за това физическо
лице.
2.1.1.2. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно
чл. 54, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗОП и чл. 40 ППЗОП.
2.1.1.3. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП се
прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.
2.1.1.4. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да
представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
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ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от
длъжностите, които заемат.

2.1.2. Мерки за доказване на надеждност
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 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:
- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
- 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;
- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в
зависимост от вида и етапа, на който се намира 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 възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето,
определено с присъдата или акта.
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2.2. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата
2.2.1. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 са:
обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, по
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл.
254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 НК.
2.2.2. На основание 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, дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко и/или косвено
да участват в откритата процедура, включително и чрез гражданско дружество/консорциум,
в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Забраната не е приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни
данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон.
2.2.3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.2.4. На основание чл. 107, ал. 4 ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата
участници, които са свързани лица.
„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:
§ 1, т. 13. „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.
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§ 1, т. 14 „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.
2.3. На основание чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, т. 1 ЗОП
възложителят отстранява:
2.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;
2.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
които са изброени в приложение № 10 ЗОП;
2.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
2.3.4. участници, които са свързани лица.
2.3.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на
условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
2.4. На основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни
кандидати или участници в една и съща процедура.
2.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
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2.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
2.7. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от
възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат
предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.
3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти
и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за
доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние,
технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца,
клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение
тези ресурси.
4. Участник - обединение от физически и/или юридически лица
4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да
представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация
във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в
обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът, представен от
участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че:
- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка;
- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора, когато такава не е
предвидена съгласно приложимото законодателство.
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4.2. 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.
5. Използване на капацитета на трети лица
5.1. Участниците могат 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 и професионалните способности.
5.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само
ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от условията по т.5.4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на
договора за обществена поръчка.
5.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по т.5.2 – т. 5.4.
5.7. При позоваване на капацитета на трети лица възложителят поставя изискване за
солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто
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капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние.

6. Подизпълнители
6.1. Участниците посочват 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.
6.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
6.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
6.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от
условията по т. 6.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка.
6.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
6.6. Не е нарушение на забраната по т. 6.5 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.
6.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
6.8. Разплащанията по т. 6.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
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6.9. Към искането по т. 6.8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
6.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.7, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
6.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
6.12. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се
предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на
изпълнението на поръчката.
6.13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява.
6.14. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват
изпълнението на условията по т. 6.13, в срок до три дни от неговото сключване.
Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1.

Участникът следва да има право да упражнява дейностите за оценяване на

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и
да упражнява строителен надзор съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.
1.1.1. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
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1.1.2. За доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят
следните документи: заверено копие на валидно Удостоверение, издадено от началника на
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или валиден лиценз (съобразно
изискванията на Закон за устройство на територията) за извършване на оценка на
съответствието и упражняване на строителен надзор или посочване на информация в
публичен регистър, а за чуждестранните лица – еквивалентен документ, удостоверяващ
правото да извършват такава дейност, съгласно законодателството на държавата, в която са
установени или посочване на информация в аналогични регистри. В случай че определеният
за изпълнител участник е чуждестранно лице, преди подписване на договора следва да
придобие удостоверение по чл. 9, ал. 5 или по чл. 10, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-25 от 3
декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра
на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор. (На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3
декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра
на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1,
т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се удостоверява от началника на ДНСК или
оправомощено от него длъжностно лице след представяне на документите по чл. 9 или 10 от
Наредбата.).
1.2. Участникът следва да е вписан в поддържания от Агенцията за устойчиво енергийно
развитие (АУЕР) публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ), а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на
държава – членка, в която са установени.
1.2.1. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с изискването
чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за
подбор, раздел А – „Годност“.
1.2.2. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие
с поставения критерий за подбор се представят следните документи: заверено копие на
Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалент за
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чуждестранните лица съгласно законодателството на държава – членка, в която са
установени, или посочване на публичен регистър. Доколкото поддържаният от АУЕР
регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност е публично достъпен,
вписаните в него лица не е необходимо да представят документи за удостоверяване на
регистрацията си.

Такива следва да представят чуждестранните лица, в случай че

аналогичният регистър, в който са вписани, не е общодостъпен.

2.

Изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците:
Участникът следва да притежава валидни Застраховки „Професионална отговорност“ по

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в
строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията му, както за дейността по строителен надзор,
така и за оценка за съответствието на инвестиционните проекти, с праг не по-малък от
минималните застрахователни суми за строеж трета категория съгласно изискванията на
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството, или еквивалентна за участник, установен/регистриран извън Република
България, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран
участникът. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ.
2.1. На етап подаване на офертата участниците декларират съответствието си с
поставения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б
„Икономическо и финансово състояние“, където посочват данни за притежаваната от тях
застраховка „Професионална отговорност“ за дейността по строителен надзор и за дейността
по оценка за съответствието на инвестиционните проекти (издател, вид, номер и дата на
документа, професионалната дейност, предмет на застраховката, застрахователна сума и др.).
2.2. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с
поставения критерий за подбор участникът представя документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
– доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за дейността по
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строителен надзор и за дейността по оценка за съответствието на инвестиционните проекти
или еквивалент.
Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото
и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят
приеме за подходящ.

3.

Изисквания към техническите и професионални способности на участниците

3.1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката.
Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да
се разбира услуги за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект със
съществените изисквания към строежите на обект, представляващ сграда за образование и
наука и/или сграда за обществено обслужване и/или сграда за административно обслужване
с разгъната застроена площ минимум 1 000 кв. м. и услуги за упражняване на строителен
надзор на обект, представляващ сграда за образование и наука и/или сграда за обществено
обслужване и/или сграда за административно обслужване с разгъната застроена площ
минимум 1 000 кв. м.
Изпълнената дейност следва да включва едновременно услуги за изготвяне на оценка
на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и
услуги за упражняване на строителен надзор на строеж. Изброените по-горе услуги
(изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на
строителен надзор) могат да бъдат изпълнени съвместно по отношение на един обект или
отделно по отношение на различни обекти.
Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на
сключването им са приключили в последните 3 години. Под „последни 3 години“ следва да
се разбира 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата за участие в
процедурата.
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3.1.1. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с
критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални
способности“ в част IV „Критерии за подбор“, където следва да опишат дейностите,
идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите
и получателите.
3.1.2. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на
съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя следните документи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които
доказват извършената услуга.
3.2. Всеки участник следва да разполага с лица - ръководен състав, които ще отговарят
за изпълнението на поръчката, с определена професионална компетентност за това,
като минимум както следва:
А) Ръководител на екипа, който да отговаря на следните минимални изисквания на
Възложителя:
-

Професионална област (квалификация): строителен инженер по промишлено и

гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения, или архитект, или
еквивалент за всяка от изброените квалификации;
-

Специфичен опит: участие като ръководител на екип за упражняване на строителен

надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект на най-малко един обект,
идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Б) Специалист по част архитектура:
-

Професионална област (квалификация): архитект или еквивалентна професионална

квалификация;
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-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
В) Специалист по част конструкции:
-

Професионална област (квалификация): строителен инженер по промишлено и

гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения, или еквивалентна
професионална квалификация.
-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Г) Специалист по част В и К:
-

Професионална област (квалификация): строителен инженер по водоснабдяване и

канализация, или еквивалентна професионална квалификация;
-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Д) Специалист по част ОВК:
-

Професионална област (квалификация): инженер по топлотехника, или инженер по

отопление, вентилация и климатизация, или еквивалент за всяка от изброените
квалификации;
-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Е) Специалист по част електро:
-

Професионална

област

(квалификация):

електроинженер

или

еквивалентна

квалификация;
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-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Ж) Специалист по част пожарна безопасност:
-

Професионална област (квалификация): инженер със специалност по противопожарна

техника и безопасност, или еквивалентна специалност, осигуряваща квалификация в
областта на противопожарните строително-технически норми;
-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
З) Специалист по безопасност и здраве:
-

Професионална област (квалификация): експертът следва да отговаря на изискванията

по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент за
чуждестранните лица и да притежава валидно удостоверение за извършване на дейността;
-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект.
Й) Специалист по част „Паркоустройство и благоустройство“:
- Професионална област (квалификация): ландшафтен архитект или еквивалентна
квалификация;
-

Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за

упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Й) Специалист по част „Геодезия”
- Професионална област (квалификация): геодезист или еквивалентна квалификация;
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- Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за
упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
К) Специалист по част „Енергийна ефективност“
- Професионална област (квалификация): висше инженерно образование в областта на
топлотехниката или еквивалентна;
- Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за
упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект
на най-малко един обект, идентичен или сходен с обекта на поръчката.
Л) Участникът трябва да разполага с лице, отговорно за изпълнението на плана за
управление на строителните отпадъци, което е преминало курс на обучение във връзка
с прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци или еквивалент
за чуждестранните участници.
Забележка: По отношение на изискванията към ръководния състав под „обект,
идентичен с този на поръчката“ следва да се разбира сграда за образование и наука, а
под „обект, сходен с този на поръчката“ следва да се разбира сграда за обществено
обслужване и/или сграда за административно обслужване.
ЗАБЕЛЕЖКА: ЕДНО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПОЗИЦИЯ.
3.2.1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с
посочения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В —
Технически и професионални способности, като посочва лицата, включени в ръководноекспертния

екип,

с които

ще

разполага,

описва всички

необходими

данни

за

професионалната им компетентност, подлежащи на преценка за съответствие с поставените
от възложителя изисквания – придобито образование и квалификация, специфичен
професионален опит в областта и др.). В случай че данните са достъпни по служебен път или
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чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни на държавите членки, участниците посочат това обстоятелство в
ЕЕДОП.
3.2.2. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на
съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи: списък на
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи,
които доказват професионална компетентност на лицата.
Възложителят

поставя

следните

изисквания

към

документите,

които

доказват

професионалната компетентност на лицата:
•

да не са издадени от самото лице, тъй като в този случай ще представляват

деклариране на определени обстоятелства, а не удостоверяване;
•

да са издадени от лице, чието качество има отношение към изпълнената дейност,

поради което може надеждно да удостовери изпълнението й (възложител, работодател,
длъжностно лице с удостоверителни функции в проектирането и др.)
•

в тях да се съдържат всички необходими данни, подлежащите на преценка за

съответствие с поставените от възложителя изисквания.
По отношение на всеки чуждестранен експерт, участникът може да докаже правото
му да осъществява определена дейност с документи, издадени от държавата, в която е
установен.
3.3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт
БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на упражняване на
строителен надзор в строителството и/или консултантски услуги в областта на
строителството, или еквивалентни.
3.3.1. На етап подаване на офертата участникът декларира съответствието с
посочения критерий като попълва ЕЕДОП, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор. В случай че
документът е наличен и в електронен вариант, се посочва уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа.
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3.3.2. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на
съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи – заверено
копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на упражняване на строителен надзор в
строителството и/или консултантски услуги в областта на строителството, или еквивалентни,
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, за съответната област или
да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В
този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са
еквивалентни на изискваните.
4. 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
5. Участниците могат 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 и професионалните способности. По отношение на критериите,
свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците
могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в
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изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
6. В случай че участникът използва подизпълнители, следва да представи доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.
1. На етап подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказване на декларираните
обстоятелства се извършва в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.
2. ЕЕДОП се представя и попълва при спазване на следните указания:
2.1.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с §

29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.
Единният европейски документ за обществени поръчки следва да бъде представян от
участниците задължително в електронен вид.
2.2.

При подготовката на настоящата обществена поръчка е създаден образец на

ЕЕДОП (Приложение № 3 към настоящата документация) чрез използване на осигурената от
Агенцията по обществените поръчки безплатна услуга чрез информационната система за
еЕЕДОП, достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, в който са
маркирани полетата, които съответстват на поставените от възложителя критерии за подбор
и изисквания към личното състояние на участниците.
2.3.

Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на заинтересованите лица

по електронен път с настоящата документация за обществената поръчка – на профила на
купувача. Участникът зарежда в системата приложения XML файл, попълва необходимите
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данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен
подпис от съответните лица. Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може
да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се
запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. Участникът сам избира
начина, по който да предостави ЕЕДОП в електронен вид измежду следните възможности:
• ЕЕДОП да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към
пакета документи за участие в процедурата. Тъй като ЕЕДОП следва да е попълнен през
системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде
подписана версията в PDF формат;
• Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.
Документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е
подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за
получаване на офертите. В тези случаи на основание чл. 44, ал. 2 от ППЗОП 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.
Забележка:
Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и до нея може да се получи достъп
директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.
При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя
на устройство на заинтересованото лице.
Второ–Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espdweb/filter?lang=bg.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на
бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта –
„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза
прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се
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избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат
XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата
дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на
устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение
да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се
поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Забележка:
Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура
за обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан електронно и до него е осигурен пряк
и неограничен достъп. 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.

2.4.

В ЕЕДОП 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. 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.
2.5.

Участник

(икономически

оператор),

който

участва

самостоятелно

в

обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да
изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.

www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

37

2.6.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се

подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
2.7.

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. Третите лица трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за
отстраняване от процедурата.
2.8.

Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1.

т. 1 от ЗОП (с изключение на изброените в т. 2.10.) се удостоверява с попълване на ЕЕДОП,
Част III: Основания за изключване, раздел А, Б и В - в приложимите полета. Отбелязва се
„ДА“ – в случай че за участника е налице някое от посочените обстоятелства, като изрично
се посочва и съответното обстоятелство, или „НЕ“ – в случай че за участника не е налице
нито едно от посочените обстоятелства.
2.9.

Когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице

някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя
основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел мерки за
доказване на надеждност съгласно чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. В този
случай към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки съгласно чл. 45, ал. 2
ППЗОП.
2.10.

Липсата или наличието на специфични национални основания за отстраняване

(обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл.
107, т. 4 ЗОП, чл. 254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252
НК, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 ЗПКОНПИ) се удостоверява с
попълване на Част III, Буква Г в ЕЕДОП. Националните основания за отстраняване са
посочени и в самия Раздел Г, в „Повече информация“. Липсата на обстоятелствата, свързани
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с посочените в документацията и в Раздел Г национални основания за изключване се
декларира в това поле, като отговор „Не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор
„Да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите
мерки за надеждност.
2.11.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма

различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може
да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация
за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени
лица, което обстоятелство се посочва изрично в ЕЕДОП.
2.12.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
2.13.

В ЕЕДОП по точка 2.11. могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал.

1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако
лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански
субект.
2.14.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и

чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към
обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за
тези обстоятелства.
2.15.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от

лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация
относно обхвата на представителната му власт.
3. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за
участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
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4. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен
път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп
до националните бази данни на държавите членки.
5. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от
възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат
предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.
Г. Доказателства
1. Доказателства за декларираните от участник данни в ЕЕДОП се представят в случаите по
чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, при спазване на условията по чл. 112, ал. 9 ЗОП, както
следва:
1.1.по чл. 67, ал. 5 ЗОП - възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на
заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата;
1.2. по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП - преди подписване на договора за възлагане на обществената
поръчка

определеният

за

изпълнител

участник

следва

да

представи

документи,

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и
подизпълнителите, ако има такива.
Забележка: На основание чл. 64, ал. 2 ЗОП Възложителят може да не приеме представено
доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице,
което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество .
2. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване, са:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост;
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- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП- удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП - удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Удостоверението по чл.
56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за
изпълнител.
- за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП- удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен
орган в съответната държава.
3. Документите, чрез които се доказва съответствието с поставените критерии за
подбор, са съгласно Част II, Раздел Б, т. 1.1.2, т. 1.1.3., т. 1.2.2., т. 2.2., т. 3.1.2., т. 3.2.2 и т.
3.3.2 от настоящата документация.
III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ.
А. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ
При открита процедура участниците следва да представят следните документи за
участие:
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1. Оферта, която е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с
условията, поставени в раздел I.Б, и съдържа:
1.1.

Техническо

предложение,

изготвено

съгласно

условията

на

документацията и по образец (Приложение № 4), което съдържа:
1.1.1.

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с

техническите спецификации и изискванията на възложителя, включващо:
а. Работна програма, изготвена в съответствие с изискванията на Техническата
спецификация и на документацията. В „Работната програма“ участникът описва в свободен
текст предложението си за качественото изпълнение на предмета на поръчката със следното
задължително минимално съдържание:
- организация на работата на ключовия екип, разпределяне на отговорностите и
дейностите между тях, начинът за осъществяване на комуникация с Възложителя;
- описание на дейностите за изпълнение на възложените работи, в които са
посочени отделните етапи за изпълнение;
- за всяка описана от участника дейност трябва да са дефинирани необходимите
ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорният/те за изпълнението й
експерт/и;
- последователност на изготвяне на изискуемата, съгласно нормативите,
документация за обекта;
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с
които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
- методи за упражняване на контрол, относно съответствието на строителните
материали и изделия с техническите изисквания на проекта, както и по отношение на
тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания.
б. Участникът посочва сроковете за изпълнение на всяка от дейностите в обхвата
на поръчката в съответствие с поставените от Възложителя изисквания.
Забележка: Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или
представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на
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нормативните изисквания или изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от
участие в процедурата. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на
Ценовото предложение, участникът се отстранява.
1.1.2. Изрично изявление, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд. Участниците могат да получат необходимата информация за
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към
предмета на поръчката, както следва:
 Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg
 Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
 Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg
ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg .
1.1.3. Декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП (по преценка на участника). Тази
декларация се представя по образец – Приложение № 8. Декларацията не е задължителна
част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на
основания за това.
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В случай че решат да представят Декларацията за конфиденциалност, в нея
участниците посочват информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието
на търговска тайна.
Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка.
Указания за попълване: Техническото предложение се изготвя и подписва в един
оригинален екземпляр. В образеца на съответното техническо предложение са оставени
празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си
предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни
указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета
(редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация
същата може да се изготви и представи в отделно приложение към съответното техническо
предложение, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него.
Представеното техническо предложение трябва да е написано четливо, да няма механични
или други явни поправки по него.
1.2. Ценово предложение
Ценовото предложение се изготвя съобразно приложения към документацията
образец – Приложение № 5 и следва да съдържа предложена обща цена за изпълнение на
обществената поръчка, която се образува като сбор от:


предлаганата цена за дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на

инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност;


предлаганата цена за дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време

на изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект
и количествено-стойностните сметки, както изготвяне на техническите паспорт на сградата,
включена в настоящата обществена поръчка.
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Предложената обща цена включва всички разходи за извършване на дейностите,
включени в обхвата на поръчката.
Забележка:

Участник,

представил

ценово

предложение,

надвишаващо

посочените от възложителя максимално допустими стойности, ще бъде отстранен от
участие в процедурата поради несъответствие с предварително обявените условия на
поръчката.
Посочените от участниците цени следва да са в български левове без ДДС и
трябва да бъдат положителни числа, закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
Не се допуска ценово предложение за част от поръчката.
Не се допуска предлагане на цена в размер на 0,00 лева, за която и да е от
дейностите. Ценово предложение, в което се съдържа предложена цена в размер 0,00
лева, ще се разглежда като непълно и съответният участник ще бъде предложен за
отстраняване от участие в процедурата.
В случай на констатирани от членовете на комисията различия между сумите,
посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата.
Предложените от участника цени следва да са определени при пълно съответствие с
условията от документацията по процедурата и следва да включват всички разходи за
реализиране на поръчката съобразно техническите спецификации.
Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на
поръчката.
Указанията за попълване на образеца на техническо предложение важат при
попълване и на този образец.
Ценовото предложение се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.
На основание чл. 47, ал. 6 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП възложителят не поставя
изискване ценовото предложение на участниците да бъде представено в запечатан
плик.
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Забележка: С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с
всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на
офертите и с проекта на договор.

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.
3.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е

приложимо.
4.

Заверено копие от документ за създаване на обединението, както и следната

информация във връзка с обществената поръчка: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които
да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка и е уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на
договора, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
5.

Опис на представените документи - представя се в оригинал. Описът се изготвя по

образец – Приложение №. 7.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
При изготвяне на офертата участниците следва да се придържат точно към обявените
от възложителя условия.
Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и
цялата кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език.
Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на
български език, за верността на който отговаря участникът.
Всички документи за участие в процедурата (с изключение на изрично посочените в
ЗОП и ППЗОП и настоящата документация), изготвени от участника, следва да носят
подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) съгласно последните
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промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския (или в друг
еквивалентен) регистър или друг акт.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта. Не се допускат варианти на офертата.
Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се допуска
оферта за част от поръчката.
Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
-

наименованието на участника, включително участниците в обединението,

когато е приложимо;
-

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен

-

наименованието на поръчката, за която се подават документите.

адрес;
ДО
СУ „ Св. Климент Охридски“,
гр. София - 1504, ул. „Цар Освободител“ № 15
ОФЕРТА
ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:
„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на
строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: Строителство на нова
сграда към СУ „Св. Климент Охридски“, за изграждане на център за върхови
постижения в област Информатика, информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) - УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
Наименование на участника: ................................................................................................
Участници в обединението (когато е приложимо): ............................................................
Адрес за кореспонденция, телефон:.....................................................................................
Факс и електронен адрес (по възможност): ........................................................................
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2.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят 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.
3.

Офертата следва да бъде представена не по-късно от часа и датата, посочени в

обявлението като срок за представяне на офертите, на следния адрес: гр. София-1504, бул.
„Цар Освободител“ № 15, сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, етаж 1, отдел
„Секретариат и деловодство“ - стая № 114-115, работно време от 8:30 ч. до 17:30 ч.
4.

За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в

който се отбелязват: подател на офертата за участие; номер, дата и час на получаване;
причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
5.

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват

поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава
документ.
6.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
7.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред отдел

„Секретариат и деловодство“ - стая № 114-115, гр. София-1504, бул. „Цар Освободител“ №
15, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на
възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в
регистъра по т. 4.
8.

В случаите по т. 7 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от

лица, които не са включени в списъка.
9.

Получените офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП, за

което се съставя протокол с данните по т. 1. Протоколът се подписва от предаващото лице и
от председателя на комисията.
10.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да

допълни или да оттегли офертата си.
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IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.
А. Действия на комисията
Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе в мястото, указано в
обявлението за обществената поръчка.
Отварянето на офертите ще се извърши в часа и на датата, указани в обявлението за
обществената поръчка. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На
тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Упълномощените

представители

представят

документ,

удостоверяващ

представителната им власт.
Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното
присъствие.
Работата на комисията се осъществява при спазване изискванията на ЗОП и ППЗОП
относими към открита процедура по ЗОП.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на
техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на
предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от
резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП действията на комисията се извършват в
следната последователност:
1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по
съответните показатели за оценка на офертите;
2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват наймалко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители
на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва;
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3. Комисията разглежда представените оферти на закрито заседание.
Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, и 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.
Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от
получаване на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота
и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът.
При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация.
Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато
представените доказателства не са достатъчни за да обосноват предложената цена или
разходи, както и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 ЗОП.
След това комисията пристъпва към оценяване въз основа на определения критерий за
възлагане офертите, които съответстват на предварително обявените условия;
4. Комисията разглежда на закрито заседание документите на участниците, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки;
5. 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 писмено уведомява участника;
6. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация;
7. Комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които
класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се
класират.
8. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа: състав на
комисията; участниците в процедурата; класиране на участниците и предложение за
сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо; в случай
на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни
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мотиви; когато е приложимо - предложение за отстраняване на участници заедно със
съответните мотиви; описание на представените мостри, снимки или макети - когато е
приложимо.
9. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на
възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в
хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените
мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.
10. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го
връща на комисията с писмени указания, когато: информацията в него не е достатъчна за
вземането на решение за приключване на процедурата, и/или констатира нарушение в
работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на
процедурата.
11. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
12. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са
изпълнени следните условия:
-

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

чл. 54, ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор;
-

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

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
13. В решението Възложителят посочва и класирането на участниците, отстранените
от участието в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им, както и
връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани
протоколите и окончателния доклад на комисията.
14.

Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител на поръчката в

3-дневен срок от издаването му. В деня на изпращането, възложителят публикува в профила
на купувача решението заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията.
15.

Когато решение не е получено от участника, Възложителят публикува

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на
публикуване на съобщението.
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Б. Критерий за възлагане.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта,
определена въз основа на критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.
По критерия „най-ниска цена“ се оценява предложената от участника обща цена за
изпълнение на поръчката.
Предложената от участник обща цена за изпълнение на поръчката се формира като
сбор от предложената цена за дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на
инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна
ефективност и предложената цена за Дейност 2: Упражняване на строителен надзор по
време на изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно одобрения
инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както изготвяне на
техническите паспорт на сградата, включена в настоящата обществена поръчка.
На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена.
За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, класиран на първо
място.
На основание чл. 58, ал. 3 ППЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за възлагане е найниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1.

Сключване на договор.

1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за
третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
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- представи определената гаранция за изпълнение на договора;
- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване,
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. В
случай че определеният за изпълнител участник е чуждестранно лице, то следва да придобие
удостоверение по чл. 9, ал. 5 или по чл. 10, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември
2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор. (На основание чл. 7, ал.2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3
декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра
на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1,
т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се удостоверява от началника на ДНСК или
оправомощено от него длъжностно лице след представяне на документите по чл. 9 или 10 от
Наредбата.).
- Когато 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;
- представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП);
- представи декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, в случай че е невъзможно изясняване
на произхода на средствата чрез способите по чл. 66, ал. 1 ЗМИП или прилагането на поне
два от тях е довело до противоречива информация.
Забележка: Съдържанието на декларациите по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 ЗМИП
като образци са нормативно определени в ППЗМИП.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1.2.
-

откаже да сключи договор;

-

не изпълни някое от условията по т. 1.1. или
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не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

-

В случаите по т. 1.2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в

1.3.

частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран
участник за изпълнител.
Договорът

1.4.

трябва

да

съответства на

проекта

на

договор,

приложен

в

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се
допускат по изключение, по реда и при условията на чл. 116 ЗОП.
1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител,
освен в изрично посочените в ЗОП случаи.
1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в
сила на всички решения по процедурата.
1.7. В случаите по т. 1.1 възложителят няма право да изисква документи:
-

които вече са му били предоставени;

-

до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;

-

които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните

бази данни на държавите членки.
2. Сключване на договор с подизпълнител.
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
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 14 ЗОП.
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
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подизпълнение.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
1. Гаранцията за изпълнение е в размер 5 % (пет процента) от стойността на договора
без ДДС. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител
при сключване на договора.
1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на СУ „Св. Климент
Охридски“: IBAN BG43 BNBG 9661 3300 1743 01– в лева; BIC BNBGBGSD, Банка – БНБ
– ЦУ пл. „Александър І“ № 1.
1.2. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на
банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
деклариращо, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
- Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
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- Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.4. СУ „Св. Климент Охридски“ освобождава и усвоява гаранцията при условията,
посочени в проекта на договора, без да дължи лихви за периода, през който същата е
престояла при него законосъобразно.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ.ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ.

1.

Общи указания - разяснения

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат
в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния
документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Разясненията се
публикуват в профила на купувача на Възложителя в 4 (четири) дневен срок от получаване
на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването. С разясненията не
може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

2.

Разходи по подготовка на офертата

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената
поръчка, 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 ѝ, освен по реда, определен в
ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:
а)
б)

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

длъжностните

лица,

консултантите

и

експертите,

участвали

в

изработването и приемането на документацията за участие.
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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.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1.

Подлежащи на обжалване актове

Всяко решение в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на
договора подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно
неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически,
финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията
или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

2.

Подаване на жалба
Сроковете и условията за подаване на жалба са указани в част шеста, Глава двадесет

и седма, Раздел I ЗОП.

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.
3.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е
изрично указано при посочването на съответния срок.
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За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки.
Неразделна част от настоящата документация са:

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Решение № РД 40-123/24.07.2019г.

Приложение № 2

Обявление за обществената поръчка

Приложение№ 3

Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки

Приложение № 4

Образец на техническо предложение

Приложение № 5

Образец на ценово предложение

Приложение № 6

Проект на договор

Приложение № 7

Образец на опис на документите

Приложение № 8

Образец на декларация по чл. 102 ЗОП
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