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Настоящата документация се издава по реда на чл.20, ал.З, във
връзка с чл.186 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, относно избор на 
изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, съгласно 
чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП, с предмет: „Рехабилитация на съществуваш стоманен 
котел "ИСКЪР" 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно 
помещение на ДПБ -  Церова кория" и обява, изпратена на 03.09.2019г. до 
Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените 
поръчки.

Юбява

П.Указания за провеждане на процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.187 от ЗОП.

III. Образци на документи -1 0  броя.

IV. Приложение №1 -  Скица за проектиране.

V. Приложение №2 -  Проект на договор.
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УКАЗАНИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.187

ОТ ЗОП

Раздел I.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.Правно основание за провеждане на процедурата
Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл.20, ал.З, т.1 от 
ЗОП и е за рехабилитация на съществуваш стоманен котел "ИСКЪР" 2006г. и 
газификация с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ -  Церова 
кория.

2. Предмет на поръчката: „Рехабилитация на съществуваш стоманен 
котел "ИСКЪР" 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно 
помещение на ДПБ -  Церова кория

3. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на до 
91 500,00 (деветдесет и една хиляди и петстотин лева) лева без Д ДС.

3.1. Източник на финансиране- съгласно Заповед № РД -  03-9/22.04.2019г. 
на Министъра на здравеопазването.

3.2. Офертата не трябва да превишава посочената прогнозна и пределна
сума.

4. Срок и място за изпълнение на поръчката:
4.1. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът на изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) дни, 

считано от получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и е до датата на 
подписване без забележки на заверени протоколи / акт образец 19/ за 
извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР.

4.2. Място за изпълнение: Държавна психиатрична болница -  Церова 
кория, с. Церова кория, ул. Втора № 27.

5. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените 
поръчки: Код по CRV код; 45000000 - Строителство, 71221000 -  Архитектурно 
проектиране на сгради.

6. Начин на плащане:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, 

по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 
-ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заплати междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 
дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап на 
СМР, включващ изпълнена доставката и монтажа на газов котел, на база на 
представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актове и протоколи, одобрени от 
упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо
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инвеститорски контрол, съдържащи подробни количествено-стойностни 
сметки за извършените строително-монтажни работи.
-Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
извършва, в срок до 60 дни, считано от датата на подписване без забележки на 
заверени протоколи /акт образец 19/ за извършени и подлежащи на 
заплащане дейности. Плащането се извършва след подписване на протокола и 
представяне на окончателна фактура, от която следва да са приспаднати 
всички предходно извършени плащания .

За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези 
видове работи, които са приети от инвеститорския контрол. Всички плащания 
ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на 
Изпълнителя за качественото изпълнение на проетринето и строителството, 
пред мет на обществената поръчка, в описания обхват и срок.

7. Критерий за оценка. Обществената поръчка се възлага въз основа на 
икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на 
критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, оценявано 
въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, 
свързани с предмета на обществената поръчка. Методиката за определяне на 
комплексна оценка е подробро разписана в Раздел IV от настоящите указания.

Раздел II.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общи изисквания:
- За участие в настоящата обява, относно избор на изпълнител на 

обществена поръчка за СМР по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, може да 
участва всеки, който отговаря на изискванията, определени в ЗОП и 
поставените от Възложителя условия, описани в документацията за участие.

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория.

- Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени 
в обявата и указанията за участие;

- Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти 
(вкл. техническото и ценово предложение) за период от 90 календарни дни, 
считано от крайния срок за подаване на офертите.

2. Технически изисквания към участниците
Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи е при 

спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, 
правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
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Изпълнителят е длъжен да спази изискванията на представената 
документация, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни 
изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, 
безопасност и охрана на труда и опазване на околната среда.

Изпълнителят е длъжен да спазва законосъобразните изисквания на 
възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета 
на поръчката.

3. Обхват на поръчката.
Рехабилитацията на съществуваш стоманен котел "ИСКЪР' 2006г. и 

газификацията с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ -  Церова 
кория, включва:

S  изработване на проект за газификация по част Машинно 
технологична, част Конструктивна за площадката, част Електро, 
мълниезащита и заземление, Част геодезия, Част пожарна 
безопастност и част Охрана и безопастност на труда,

S  авторски надзор по гореописаните проектни части
S  Доставка и монтаж на чугунен отоплителен котел 750кв, 

подвързване към съществуваща отоплителна инсталация, арматура, 
съоръжения, пускови и наладачни работни котелното димоотвод от 
хром никел

S  Доставка и монтаж на комбинирана горелка нафта / газ, газова 
арматура, съолъжения, пускови и наладачни работи котелно. /ГРП 
-  от 4 bar -100 mbar/

S  Газорегулаторен вентил, спирателни вентили, арматура, резби, 
фланци, монтажни работи.

S  Доставка и монтаж на Табло Сигнално Аварийно ел. част / 
взривозащитен вентилатор, аварийно осватление, газова централа и 
датчик за изтичане на газ, вентилатор за свеж въздух, кабелиране, 
заземителен контур. /ГРП -  от 200 bar -  4-6 bar/

S  Газов регулатор, ел. подгревател, воден подгревател, газопровод, 
фитинги и арматура, монтажни работи.

S  Площадка за бутилки компресиран метан.

4. Минимални изисквания към изпълнение на проетирането и
строителните дейности
4.1. Изисквания към проекта

Инвестиционните проекти се разработват във фаза част Машинно 
технологична, част Конструктивна за площадката, част Електро, мълниезащита 
и заземление, Част геодезия, Част пожарна безопастност и част Охрана и 
безопастност на труда и подробна количествено-стойностна сметка.

Проектната документация да съдържа: обяснителна записка,
необходимите технически изчисления, работни чертежи, схеми и детайли, 
обезпечаващи изпълнението на инсталациите, и подробни количествено- 
стойностни сметки, като се включат и необходимите демонтажни и 
възстановителни работи.
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Проектите по всички необходими специалности да се изготвят от 
проектанти с пълна проектантска правоспособност и се представят в 3 /три/ 
еднообразни комплекта на хартиен носител и 1/ един/ на електронен носител .

Проектните разработки трябва да отговарят на всички действуващи 
норми и стандарти в проектирането и строителството към настоящия 
момент: Наредба Nq6 за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 
разпределение и доставка на природен газ; Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ; Наредба 1з-1971 за строително- 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др.

4.2. Изисквания към строително -  монтажните дейности

Изпълнението на СМР, съгласно изготвените проекти и Количествена 
сметка да бъде при спазване на изискванията на всички действащи към 
настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението 
на обекти от такъв характер.

Строителните продукти на изпълняваните СМР трябва да са в 
съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с 
ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и да отговарят на следните технически 
спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски 
стандарти

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство)
- признати национални технически спецификации (национални 

стандарти), когато не съществуват технически спецификации.
При изпълнението да се представят сертификати, издадени от 

акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството 
и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по 
глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Представят се и Декларации за съответствие на влаганите материали и 
съоръжения, придружени при необходимост с протоколи от изпитване, 
издадени от лицензирани лаборатории. Декларациите за съответствие на 
продуктите и съоръжения, който се влагат в строителството, издадени на база 
Сертификат от производителя е необходимо да придружава всяка доставка на 
обекта

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на 
съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или 
еквиваленти. Да се спазват санитарно-хигиенните, противопожарните 
изисквания и тези за безопасни условия на труд за този вид съоръжения и 
строително-монтажни работи.

4.3.Специални изисквания

Участникът в обществената поръчка, трябва да притежава необходимите 
Лицензи за работа с газови съоръжения до 16 bar и водогрейни котли, издадени
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от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН), както и 
да разполага с технически и ръководен персонал със съответната образователна 
и професионална квалификация за изпълнение на монтажните и ремонтните 
работи. Необходимо е да има доказан опит в изпълнението на обекти от 
естеството на предмета на поръчката, като за целта бъдат представени 
съответните референции.

4.4.Гаранционни изисквания

Гаранционните срокове за изпълняваните СМР трябва да бъдат не по- 
малки от минималните съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г., считано от 
датата на приемане на възложените СМР.

II. Изисквания към участниците:

1. Общи изисквания

Участник в настоящата 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 
услуги, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в 
която то е установено. Юридическите лица се представляват от лицето или 
лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с 
нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, 
физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. 
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна 
форма, за да участват при възлагането на поръчката. От участие в настоящата 
поръчка няма да бъде отстранен участник на основание на неговия статут или 
на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право 
да извършат строителството в държавата членка, в която е установен.

2. Изисквания за обединение

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е 
юридическо лице, декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се представя за всеки член на обединението. От 
участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в 
случай, че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

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

Участник в настоящата обществена поръчка може да се позове на 
капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 
отношение на критериите, свързани с техническите способности, поставени в 
настоящите указания. В този случай, той трябва да може да докаже, че ще
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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 кандидатът или участникът се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата.

3. Изисквания към подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения.

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 обществената поръчка.

4. Изисквания към участник-чуждестранно лице
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, като всички други 
документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

5. Административни изисквания към участниците
5.1. Всеки един Участник следва да отговаря на следните условия:

1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 
252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 
кодекс;

2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 
страна;

3. Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. Да не е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;

7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 
отстранен.
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Основанията по т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 
от тези органи. Това са:

а) лицата, които представляват участника;
б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 

участника;
в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните 
органи.

Лицата по б. а) иб) са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници 

по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 
244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 
244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и 
представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството 
на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите пот. 1 - 7 -и  прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, 
които представляват, управляват и контролират участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.

Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата по чл.54, ал.1,т.1 и т.З от ЗОП се представят при подписване на 
договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.

5.2. Към офертата участниците подават декларация по образец на 
възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява. (Образец № 6 от документацията).

5.3. Не може да участва в обществената поръчка лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП.

5.4. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.
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6.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и 
съща процедура.

5.6. Възложителят има право да отстрани от участие в поръчката 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя.

5.7. участници или оферти, които не отговарят на изискванията на 
възложителя ще бъдат отстранени.

6. Минимални изисквания за технически и професионални способности 
на участниците, годност за упражняване на професионална дейност.

6.1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност на участника:
Доказателство; Участникът следва да представи:
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория 
-  копие, заверено „Вярно с оригинала" от участника

- Заверени копия от актуални Лицензи за работа с газ и водогрейни котли, 
издадени от Държавната агенция по метрология и технически надзор

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да бъде 
вписван в Централния професионален регистър на строителя към 
Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория.

Участникът трябва да притежава Лицензи за работа с газ и водогрейни 
котли, издадени от Държавната агенция по метрология и технически надзор

6.2. Икономическо и финансово състояние на участника
Доказателство: Участникът следва да представи:
- Застраховка „Професионална отговорност" с минимално покритие 

съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството -  копие, заверено „Вярно с 
оригинала" от участника

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да има 
Застраховка „Професионална отговорност" с минимално покритие съгласно 
чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството.

6.3. Технически и професионални способности на участника:

А. Доказателство: Удостоверения за проектантска правоспособност на проектантите, 
които ще разработват проектните решения

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да разполага с 
екип, включващ минимум следните експерти за изпълнение на проектните дейности: 
проектант по част Машинно технологична, проектант по част Конструктивна за 
площадката, проектант по част Електро, мълниезащита и заземление, проектант по 
Част геодезия, проектант по Част пожарна безопастност и проектант по част 
Охрана и безопастност на труда.
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Проектантите /за които е приложимо/ следва да притежават пълна 
проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на 
професионални квалификации. При участник чуждестранно физическо или 
юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от 
държавата, в която са установени.

Б. Доказателство: Участникът следва да представи списък на
изпълненото проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката 
(услуги по изработване на работни инвестиционни проекти свързани с 
газификация), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на оферта.

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да е 
изготвил или участвал в изготвянето на не по-малко от 1 проект с предмет и 
обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от 
датата на подаване на офертата, а именно проектиране на газова инсталация.

В. Доказателство: Участникът следва да представи списък на
изпълнените строително -  монтажни дейности с предмет и обем, идентичен 
или сходен с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване 
на офертата.

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да е 
изпълнил поне една строително -  монтажна дейност с предмет и обем, 
идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години от датата на 
подаване на офертата , а именно изграждане и/или основен ремонт и/или 
реконструкция на газова инсталация.

Г. Доказателство: Участникът следва да представи Сертификат за 
внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 (2015) в 
областта на строителните дейности или еквивалентен такъв със същия обхват 
на сертификация - копие, заверено „Вярно с оригинала" от участника

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да прилага 
система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (2015) 
или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

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 участник не е имал достъп до такива 
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 
независещи от него причини, като в този случай, участникът трябва да е в 
състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
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Раздел III.
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Изискуеми документи - към всяка оферта участниците трябва да 
представят следните документи:

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.

1.2. Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти 
чрез покана, изготвена в съответствие с Образец № 1 към документацията, в 
оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично 
упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Когато 
участник в поръчката е обединение, офертата се подава от името на 
обединението, като се подписва от представляващия обединението.

1.3. Административни сведения за участника, изготвен съгласно 
Образец № 2 към документацията, в оригинал, подписан и подпечатан от 
участника.

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, 
Образец № 2 се представя от всеки от тях.

Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, 
Образец № 2 се представя както от обединението като цяло, така и от всяко 
физическо и/ или юридическо лице включено в него, като за неприложимите 
данни следва да посочва с текст „неприложимо".

1.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, от 
който да е видно, правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединието.

1.5. Копие на документ за регистрация по ЗДДС, ако е приложимо.
1.6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обствоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 ,2  и 7 от ЗОП -  оригинал по Образец № 5;
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се 

представя за всеки от членовете на обединението.
1.7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обствоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  оригинал по Образец № 6;
1.8. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 

66, ал. 1 от ЗОП -  оригинал Образец N° 7;
1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/и по чл. 101, 

ал. 9 от ЗОП -  оригинал Образец N° 8;
1.10. Всички по -  горе описани документи, доказващи минимални 

изисквания за икономическо и финансово състояние на участника, технически 
и професионални способности на участниците, годност за упражняване на 
професионална дейност;

1.11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки -  
оригинал Образец N° 9;

1.12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици -  оригинал Образец № 10;

1.13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя 
(Образец Ne 3), съдържащо и:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя подробно разписано в 
Методология за изпълнение, която трябва да обхващащ организация на 
човешки ресурс, в това число и конкретните задължения на членовете на 
екипа, както и информация свързана с материалите, които участникът ще 
използва при изпълнение на обществената поръчка, като изложението 
съответства на изискванията отразени в техническата спецификация на 
поръчката и включва:

I. Технологична последователност на строителните процеси с 
приложени:

А. Обяснителна записка, включваща:
1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение; Следва да се обхванат всички дейности, необходими за 
изпълнението предмета на обществената поръчка, включващи: 
подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително- 
монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, 
както и всички други необходими дейности;

3. Организация и подход на изпълнение, с посочване на необходимите 
технически и човешки ресурси. Описание на видовете материали, които ще се 
използват при изпълнение на обществената поръчка и се прилагат 
сертификати за експлоатационни характеристики, каталожни данни, паспорти 
и др. документи за основните материали и оборудване, което ще използва при 
изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на техническата 
спецификация.

Б. Линеен график, който да посочва продължителността на видовете 
СМР, с приложена диаграма на работната ръка.

II. Управление на риска
В Техническите си предложения участниците следва да разгледат 

следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при 
изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на 
обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 
други участници в строителния процес;
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3. Риск от трудови злополуки, производствени аварии и повреди в 
механизацията.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в 
изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и 
отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от 
спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната 
документация.

NB! До оценка се допускат само оферти, чиято методология покрива 
минимума от информация посочен в настоящата точка от Документацията 
и към която методология са приложени линеен график, участници, чиито 
предложения не отговарят на това изискване, ще бъдат отстранявани от 
участие в поръчката.

Техническото предложение на участниците следва да съдържа ясна и 
изчерпателна информация за съответствие с изискванията на Възложителя от 
Техническата спецификация и от информацията в обявата.

1.14. Ценово предложение (Образец № 4 и Образец №4А) -  по образец, 
попълнено, подписано и подпечатано от участника.

2. Изисквания към офертата:

Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за 
сметка на участника.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 
промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само 
една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава 
самостоятелно оферта за участие в обществената поръчка.

В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или 
участници в настоящата обществена поръчка.

Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са 
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в 
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента 
на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 
определено за тяхното подаване, 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 във Входящия регистър на 
подадените оферти от служител на Възложителя.
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Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, 
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 адрес: Държавна психиатрична болница -  с. Церова 
кория, на ул. „Втора" № 27, от 07,30 до 13,30 часа до крайната дата за подаване 
на офертите, съгласно обявата за обществена поръчка, включително, като 
същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват:
1) . наименованието на участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо;
2) . адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 
адрес;
3) . наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се 
изисква нотариална заверка, трябва да са:

• Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала", подпис и 
свеж печат на участника, или, при участие на обединения -  на който и да е от 
членовете на обединението. Когато участникът е физическо лице не е 
необходимо поставянето на печат.

• Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на 
български език или в превод на български език.

• Ако в предложението са включени документи, референции, 
сертификати или други документи на чужд език, същите трябва да са 
придружени от превод на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 
упълномощено/ и -  с нотариално заверено пълномощно -  лице или лица.

Не се приемат опаковки, които са незапечатани, прозрачни или с 
нарушена цялост. Възложителят не приема и връща към момента на 
представянето им и офертите, които са представени след изтичане на крайния 
срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Офертата трябва да съдържа дата, подпис и печат на участника.
Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя 

документи.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока 

за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия 
работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по 
условията на обществената поръчка.

Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъде 
представена на адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за 
представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с 
най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по- 
малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и 
оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията за оценка 
на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви 
ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия 
могат да присъстват представители на участниците.
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Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, 
който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в 
настоящата документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство 
по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 
252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 
кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 
страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;

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

РАЗДЕЛ IV.
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Основната цел на ДПБ -  Церова кория е оптимизиране на разходите за 
СМР, поради което обществената поръчка се възлага въз основа на 
икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на 
критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, оценявано 
въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, 
свързани с предмета на обществената поръчка.

Оферти, които не отговарят на изискванията документацията, се 
отстраняват и не се оценяват.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималния брой 
точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели:
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Показател -  П
(наименование)

Максимално 
възможен бр. 

точки

Относителна 
тежест в КО

1. Технологична последователност 
на строителните процеси -  П1 100 20%

2. Предложена цена -  П2 100 80%

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки 
участник е:

КО = П1 х 20 % + П2 х 80 %

1. Показател „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ" -  П1

Максималният брой точки, който участникът може да получи от 
оценката на Технологичната последователност на строителните процеси е 100 
точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. 
Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:

ПОКАЗАТЕЛ Данни от офертата, подлежащи на анализ и оценка Брой точки
ТЕХНОЛОГИЧНА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Макс. брой 
точки 100

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите 
отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на 
поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от 
участниците описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и 
подход на изпълнение; Мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; Линеен график, който да описва 
съответните дейности по дати, отразяващи последователността и продължителността на 
съответните СМР, придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, в 
съответствие с предложената организация за изпълнение на поръчката. Участник, който не е 
разгледал някой от аспектите на показателя, се отстранява от участие в процедурата. Офертите 
на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се подлагат на анализ и се 
оценяват от членовете на комисията по следните критерии:___________________________________________________________

Фактори, влияещи на 
оценката:
Описание на 
видовете СМР и 
тяхната 
последователнос 
т на изпълнение; 
Организация и 
подход на 
изпълнение;

- Линеен график с 
приложена 
диаграма на 
работната ръка; 
Мерки по_____________________

В технологичната програма за изпълнение е обърнато 
внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко 
едно от следните обстоятелства:
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната 
записка от технологичната програма за изпълнение на 
поръчката видовете СМР и последователността на 
тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на 
техническите спецификации, в оптимална комбинация с 
предвидените за използване технически и човешки ресурси;
-  Предлаганите методи за организация и контрол, и 
използваните технологии съответстват на 
технологичните изисквания;
- Налице е пълно съответствие между описаната 
технологична последователност на изпълнение на 
предвидените видове СМР и представения линеен

100 точки
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управление на календарен график;
качеството, - Ясно и подробно описание на структурата за управление
опазване на на качеството, както и на мерките за опазване на
околната среда и околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни
осигуряване на условия на труд.
безопасни и В технологичната програма за изпълнение е обърнато 70 точки
здравословни внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне
условия на труд. едно от следните обстоятелства:

За целите на прилагане - Участникът е посочил в обяснителната записка от
на настоящата технологичната програма за изпълнение на видовете СМР,
методика използваните но последователността на изпълнението им не е
в този раздел достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно
определения следва да се описана, а само е маркирана; Налице са несъществени
тълкуват както следва: пропуски и/или частично съответствие между посочената
"под ясно и подробно" технологична последователност на строителния процес с
посочване на отделните предвидените за използване технически и човешки ресурси;
видове СМР следва да се - Предлаганите методи за организация и контрол, и
разбира недвусмислено използваните технологии са приложими към предмета
конкретният вид СМР и на поръчката, но не са най-подходящите такива, за да
по начин, по който е налице съответствие в пълна степен на
същият е технологичните изисквания;
индивидуализиран в - Налице е описание на структурата за управление на
техническите качеството, както и на мерките за опазване на
спецификации и околната среда и осигуряване на безопасни и
количествената сметка здравословни условия на труд, но са неясно описани. 

Връзката между системата за качеството, 
опазването на околната среда и изпълнението на 
обекта не е явна.
В технологичната програма за изпълнение е в сила поне 
едно от следните обстоятелства:
- Участникът е посочил в обяснителната записка от 
технологичната програма за изпълнение общо видовете 
СМР при липса на описана последователност за тяхното

50 точки

изпълнение и без съответствие между посочената 
технологична последователност на строителния процес с 
предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Налице е несъответствие между описаната 
технологична последователност на изпълнение на 
предвидените видове СМР и/или представения линеен 
график и/или приложената диаграма на работната 
ръка;
- Повърхностно описание на структурата за 
управление на качеството, както и на мерките за 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни 
и здравословни условия труд, като не е адаптирано към 
настоящия обект.

2.Показател „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА" -  П2.
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До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, 
които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. 
Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на 
показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя 
се изчисляват по формулата:

П2 = ( Ц т т /  Щ) х 100 = .......... (брой точки)

Където ГЦ е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник.

Където Ц т т  е минималната предложена обща цена в лева без ДДС от 
Ценовите предложения на всички участници.

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово 
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 
100 точки.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най- 
висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред 
съгласно съответната им комплексна оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най- 
ниска цена. При условие, че не може да се определи по този начин 
„икономически най-изгодната оферта", на основание чл. 71, ал. 5 от ЗОП 
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти.

Съгласно чл. 71, ал. 4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или 
повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, 
в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се 
сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

РАЗДЕЛ V.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

С избрания Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от 
настоящата документация. При сключване на договора, определеният за 
изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.

Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото 
законодателство в Република България.
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