СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Съгласно чл.25 и чл.28 от Закона за обществените поръчки за провеждане на
процедура по реда на глава 8А с предмет: „ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С. ПУШКИН”, УЛ.”ИВАН
ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”:
1. Заповед №.1494-2033/04.07.2013 година на директора на 133 СОУ А. С. ПУШКИН за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение №1.
2. Обявление за поръчка в АОП - Приложение №2.
3. Пълно описание на предмета на поръчката и условия за участие.
4. Техническа спецификация - Приложение №3.
5. Указания за изготвяне и представяне на офертата.
6. Условия за получаване на документацията.
7. Срок и място за подаване на офертите.
8. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
9. Условия за сключване на договор за възлагане на поръчката.
10. Сключване на договор.
11. Други.
12. Образци:
12.1. Заявление за участие - Образец №1.
12.2. Административни сведения за участника - Образец №2.
12.3. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - Образец №3.
12.4. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - Образец №4.
12.5. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец №5.
12.6. Декларация по чл.50 от ЗОП – Образец №6.
12.7. Декларация по чл.51 ЗОП - Образец №7.
12.8. Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката Образец №8.
12.9. Декларация за обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образец №9.
12.10. Оферта - Образец № 10.
12.11. Ценово предложение – Образец №11.
12.12. Проект на договор – Образец №12.
12.13. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец №13.

1. ЗАПОВЕД №1513-2052/04.07.2013 година на директора на 133 СОУ А. С. ПУШКИН за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение №1.
2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - Приложение №2.
3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
Настоящата процедура по глава 8А от Закона за обществените поръчки се провежда в изпълнение
на Заповед №.1513-2052/04.07.2013 година на 133 СОУ А. С. ПУШКИН и на основание чл.14, ал.4,
т.2 от закона.
Пълен достъп до публичната покана с всички приложения е предоставен на Интернет сайта на
възложителя: http://www.133sou.com/, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
Поканата е публикувана и в регистъра на обществените поръчки към АОП.
3.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ
професионална квалификация и практически опит в изграждането, реконструкцията,
рехабилитацията и/или преустройството на сгради ниско строителство, предназначени за
обществено ползване и обитаване, на когото да се възложи изпълнението на строителномонтажните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка.
Основните параметри на обществената поръчка са:
А) Демонтаж на тръби и радиатори;
Б) Доставка и монтаж на тръбна разводка – хоризонтална и вертикална;
В) Доставка и монтаж на радиатори (пълна окомплектовка);
Г) Довършителни и възстановителни дейности.
3.2. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Най - късно до 05.09.2013 година.
3.3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 133 СОУ А. С. ПУШКИН - гр.София, Столична община –
Район „Средец“, ул. „Иван Шишман“ №1.
3.4. ГАРАНЦИИ
А. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Гаранцията за участие в процедурата за участниците е в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин
лева/ под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на
възложителя – 133 СОУ А. С. ПУШКИН, при БАНКА: „Общинска банка“ АД, IBAN BG93 SOMB
9130 3342 9770 01, BIC SOMBBGSF. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и
тези по гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника, а разходите по
евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участниците следва да предвидят и
заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да
не бъде по-малък от определения в процедурата.
Гаранцията се задържа и освобождава при условията и по реда на чл.62 от Закона за обществените
поръчки. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
•

отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване
на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

•

класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена
поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на
срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

•

при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички
участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване
на решението за прекратяване.

Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за
обществена поръчка, внесена преди подписване на същия. Гаранцията за изпълнение на договора е
в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, внесена под формата на парична сума по следната банкова
сметка на възложителя - 133 СОУ А. С. ПУШКИН, при БАНКА: „Общинска банка“ АД, IBAN
BG93 SOMB 9130 3342 9770 01, BIC SOMBBGSF. Гаранцията се освобождава след приключване и
точно изпълнение на договора съгласно условията в същия.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник
представи гаранция за изпълнение.

да

Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете
(съдружниците) в него може да е вносител на сумата по гаранцията.
3.5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват:
1. Български и чуждестранни физически или юридически лица и техни обединения.
2.
Участници, които представят предложението /оферта/, изготвено и комплектовано с
документите за участие, съобразно условията, реда и в сроковете, определени от възложителя.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е:
•
-

Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за
изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс.
подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс.

-

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

-

престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс.
•

Обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския
закон, или е преустановил дейността си;

•

В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;

•

Лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

•

Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1
от ДОПК, установен с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

•

Е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано с

влязло в сила съдебно решение;
•

Има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години;

•

Осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

•

Не притежава технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката или не
отговаря на други изисквания на възложителя, посочени в настоящата документация и
обявлението за поръчката.

•

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите съгласно ЗОП. Участниците
представят с подаването на офертата декларации, които удостоверяват липсата на
горните обстоятелства.

4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение №3.
1. Съществуващо състояние на отоплителната система
Отоплителната инсталация е изградена преди повече от 50 години и не е подменяна.
Възложителят разполага с проекти за съществуващата отоплителна инсталация.
Сградата на 133 СОУ е топлоснабдена от централната градска мрежа на „Топлофикация София”. Абонатната станция на сградата е разположена в сутерена. Същата е в добро техническо
състояние.
Отоплителната инсталация е водно помпена, лъчево разпределение, щрангова система.
Главната разпределителна тръбна мрежа е разположена в сутерена на сградата, под тавана и е
изпълнена със стоманени тръби. Вертикалните щрангове са вградени в стените. Съществуващите
отоплителни тела са чугунени радиатори.
Отоплителната система като цяло е компрометирана. Тръбната мрежа е в много лошо
състояние, с течове и изгнили тръби. Чугунмените радиатори на доста места са махнати, на други са
запушени или с течове. Невъзможно е частична подмяна на тръби и на радиатори.
2. Описание на реконструкцията на отоплителната система
Сградата на 133 СОУ е в много добро архитектурно състояние. Поради това, съгласувано с
Възложителя, реконструкцията на отоплителната инсталация е съобразена с минимално
необходимите архитектурни ремонтни дейности. Запазена е щранговата, лъчева система на
отоплителната инсталация.
Предвижда се демонтаж и замяна на всички стари радиатори и аншлуси. Съществуващите
щрангове са вградени в стените и това не позволява демонтирането им. Те ще останат прекъснати и
ще бъдат скрити в стените, с цел да не се разбиват стените и да не се оскъпява проекта.
Съществуващата тръбна мрежа в сутерена ще се демонтира.
Настощият проект включва пълни топлотехнически изчисления за необходимата потребна
топлина на сградата. На тази база, в проекта се предвижда поставяне на нови алуминиеви
радиатори, комплектовани с термостатни вентили. Разпределителната мрежа, лъчева система,
минава под тавана на сутерена. Щранговете ще се изпълнят открито в помещенията, до колоните.
Аншлусите към радиаторите ще се монтират открито, на скоби към стените.
Цялата разпределителна тръбна мрежа ще се топлоизолира. Обезвъздушаването на
инсталацията ще бъде с автоматични обезвъздушители, монтирани на най-горните точки на
щранговете, съгласно чертежите.
Регулирането на температурата в помещенията ще бъде с термостатни глави, монтирани на
всеки от радиаторите. Регулирането на съпротивленията на тръбната мрежа се осъществява с
щранг-регулиращи вентили (където е необходимо), монтирани на щрангове, в рамките на сутерена
на сградата.

За да се запази добрата вътрешна архитектура на сградата, в проекта са предвидени видове
работи за „затваряне” на новомонтираните щрангове в помещенията с гипс-картонени плоскости,
тяхното шпакловане и боядисване, съобразно интериора на помещенията.
Абонатната станция на сградата е в добро състояние и нейната подмяна не е включена в
проекта. Обезопасяването на инсталацията е със съществуващия затворен разширителен съд в
абонатната станция.
3.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПОЖАРНАТА
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1.Обща част Настоящата записка третира мероприятията, осигуряващи безопасност, хигиена на
труда и пожарната безопасност, предвидени в проекта, съгласно Наредба № 7/ 23.09.1999 г. и
съобразени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ бр. 124/1997 г. и с
Наредба № 2 – противопожарни строително-технически норми.
1. Мероприятия по осигуряване на безопасност по време на строителството
1.1. Всички видове СМР, произтичащи по този проект да се извършват във време, когато
е преустановен учебния процес. Изключение може да се направи само за видовете
работи, извършвани в сутерена.
1.2. При демонтажа на радиаторите и тръбната мрежа и изнасянето им извън сградата да
се ползват защитни колани, количка за транспониране, предпазни ръкавици и каски.
При просичане на отвори в стоманобетонови плочи се взимат мерски за
ненараняване на работещите в съседните помещения. При наличие на падащи
отпадъци, се осигурява защитно ограждение
1.3. При извършване на монтажа на тръби и радиатори да се спазват инструкциите на
проекта.
1.4. Всички монтажници да носят предпазни каски. При нужда да се използват предпазни
колани.
1.5. До работа с електрически механизирани инструменти да се допускат само обучени и
инструктирани работници
2. Обезопасяване на инсталациите
2.1. Всички тръбопроводи на отоплителната инсталация да отстоят минимум на 30 см. От
електрокабели
2.2. Да не се полагат тръбопроводи на отоплението над електрокабели /отнася се за един
и същ етаж/
2.3. При преминаване на всички тръбопроводи през ст. Бетонови плочи, да се предвидят
гилзи от тръбната изолация

№

НАИМЕНОВАНИЕ

м-ка

кол-во

Стоманена тръбна мрежа с топлоизолация от ст.вата и циментова
обмазка в сутерена :
- ф 89 - 40м
- ф 76 - 50м
- ф 60 - 180м
- 11/2" - 60м
- 11/4" - 120м

мл

450

Чугунени радиатори и арматура до 20 глидера Н 600
Чугунени радиатори и арматура над 20 глидера Н 1000

бр
бр

220
24

І. Демонтажни работи :

1
2

3
4
5
6
7

Изрязване на аншлуси
Изнасяне на радиатори в рамките на училищния двор
Изнасяне на строителни отпадъци, вкл. ст.вата, в рамките на училищния
двор
Извозване на радиатори до 15 км
Извозване на строителни отпадъци до 15 км.
ІІ. Доставки и монтаж:

мл
бр

200
222

м3

23

бр
м3

222
23

8

Пробиване на отвори за щрангове, в ст.бетонова плоча, 20х10 см.

бр

52

9
10
11

Демонтаж на паркет за отвори за щрангове - до 1м2
Замонолитване на отвори 20х10см
Възстановяване на паркет - по 1м2
Шпакловка и латекс за възстановяване на тавани след демонтаж на
обезвъздушителна линия
Доставка на алуминиеви глидери с Н 600мм
Доставка на алуминиеви глидери с Н 1000мм
Доставка на окомплектовка за радиатори - тапи, редукции, нипели,
конзоли

бр
бр
бр

52
52
52

м2

60

бр
бр

2865
135

к-кт

204

12
13
14
15
16

Доставка на автоматични радиаторни обезвъздушители 1"

бр

204

17

Доставка на радиаторни термостатни вентили с термоглави, ъглови

бр

204

18
19
20

Доставка на секретни радиаторни вентили, ъглови
Доставка на адаптори за РЕ тръба, ф 20х1/2"
Монтаж на отоплителни тела до 30 глидера

бр
бр
бр

204
816
204

21

Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 76/3 с 20% фитиги

мл

96

22

Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 60/3 с 20% фитиги

мл

340

23

Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/2" с 20% фитиги

мл

180

24

Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/4" с 20% фитиги

мл

146

25

Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" с 20% фитиги

мл

86

26

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф40 с 20% фитиги

мл

128

27

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф32 с 20% фитиги

мл

780

28

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф25 с 20% фитиги

мл

620

29

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф20 с 20% фитиги

мл

240

30

Доставка и монтаж на PE тръба с ал.вложка ф 20

мл

620

31
32
33

Доставка и монтаж на ракори PPR/ 1/2"
Направа и монтаж на щутцени 1" м
Направа и монтаж на щутцени 3/4" м
Доставка и монтаж на преходи с вътр.резба PPR/метал - среден
диаметър ф 32 и ф 25

бр
бр
бр

408
92
36

бр

408

34

35

Доставка и монтаж на вентили с изпускатели 1"

бр

46

36

Доставка и монтаж на вентили с изпускатели 3/4"

бр

18

37

Доставка и монтаж на вентили на заварка Дн 80

бр

2

38

Доставка и монтаж на вентили на заварка Дн 65

бр

4

39

Доставка и монтаж на вентили на заварка Дн 40

бр

2

40

Направа и монтаж на колектори, водоразпределители, дължина
1200мм, диаметър ф 159, с 1 извод Дн80, 1 извод Дн65, 1 извод Дн32, 1
извода 1/2", 1 извод 3/4", комплект с термоманометър, кран сф. 3/4" за
изтакане
топлоизолиран с K-flex 13мм с ал.фолио

бр

2

41

Направа на връзка със съществуваща абонатна станция - тръба ф 159/4,
топлоизолирана - 10 мл

бр

1

бр

4

бр

160

бр
бр

1900
400

бр

54

42

44
45

Доставка и монтаж на кран за изтакане 1/2"
Метална конструкция за укрепване на тр.мрежа в сутерена - конзоли за
2 бр.тръби
Скоби за укрепване на щрангове PPR
Скоби за укрепване на аншлуси РЕ

46

Доставка и монтаж на преходи с вътр.резба PPR ф 20 х 1/2"

43

бр

54

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Доставка и монтаж на автоматични щрангови обезвъздушители 1/2" с
мини кран
Хидравлична проба на тръбна мрежа
Грундиране на тръбна мрежа
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 76
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 60
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 48
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 42
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 35
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 42
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 35
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 28
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 22
Хидравлична проба на отоплителни тела
Топла проба на отоплителна инсталация - бр.тела

мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
бр
бр

3236
848
96
340
146
86
780
128
780
620
240
204
204

61

Направа на куфар от гипскартон за закриване на щрангове

мл

880

47

Сума без ДДС :

5.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.

При изготвяне на предложението всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените условия от възложителя. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки
участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всички образци
следва да бъдат подпечатани с фирмен печат и подписани от лицето, което представлява
участника по регистрация, а всички останали документи, за които не се изисква нотариална
заверка, да бъдат заверени с гриф „вярно с оригинала“, с подпис и печат от лицето, което
представлява участника по регистрация. В случай, че офертата и/или някои от документите
към нея се подписват от друго лице/а, различно от представляващия по регистрация, към
нея задължително се прилага пълномощно за подписалия офертата с нотариална заверка
на подписа.
1.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи
само една оферта, съгласно предмета на поръчката. Лице, което участва в обединение или е
дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, няма право да
представя самостоятелна оферта. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
Специални изисквания - Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва точен адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес, и надписа : „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО
ГЛАВА 8А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА
2.

ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133
СОУ „А. С. ПУШКИН”, УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РАЙОН „СРЕДЕЦ”.
Общият плик с офертата, обозначен по горепосочения начин, трябва да съдържа три отделни
запечатани и непрозрачни плика, както следва:
2.1. плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който поставят документите, изисквани от
възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.т.1-6-8, 12-14 от Закона за обществените поръчки, отнасящи
се до критериите за подбор на участниците и подробно описаното в настоящата документация.
2.2. плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят
документите по чл.56, т.7 и т.9 от Закона за обществените поръчки, свързани с изпълнението на
поръчката, съобразно изискванията на възложителя и подробно описаното в настоящата
документация.
2.3. плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на
участника.
3.

Документи към офертата.

В плик №1 “Документи за подбор” се поставят следните документи:
3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Целият набор от
документи следва да бъде прономерован /т.е. последователно номериран/ и прошнурован, с подпис
и печат на участика съгласно указанията в настоящата документация.
3.2. Заявление за участие – Образец №1.
3.3. Административни сведения – Образец №2.
3.4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност,

когато участникът е физическо лице; пълни доказателства за правоспособност и представителна
власт, когато участникът е чуждестранно лице /съответен еквивалентен документ, издаден от
съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в
легализиран превод или с печат апостил, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове - обн. ДВ бр.45/11.05.2001 година/
3.5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата /ако е приложимо, т.е.
когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/.
3.6. При участници – обединения, които не са юридически лица - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че обединението все
още не е регистрирано в регистър Булстат към Агенция по вписванията, задължително се прилага и
нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението.
3.7. Копие от документа за регистрация по ДДС.
3.8. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал или копие, заверено от участника /за гаранция,
внесена под формата на паричен депозит по сметката на възложителя/.
3.9. Документ за банкова гаранция, ако е направена такава
3.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП - Образец №3.
3.10.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП - Образец №4.
3.11.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец №5.
3.12.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50, ал.1, т.т.2 и 3 от Закона за
обществените поръчки, както следва:
- удостоверение от съответния офис на ТД на НАП за липса на публични задължения;
- удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата
на строителите в България, за изпълнение на строежи от І-ва (първа) група, съгласно чл.5, ал.6,
т.1.5.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на
строителя (ПРВВЦПРС), V-та (пета) категория, по смисъла на чл.137, ал.1, т.5, буква „а” от ЗУТ
и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
- декларация по чл.50 от Закона за обществените поръчки за общия оборот и оборота от дейности,
сходни с предмета на настоящата поръчка за трите предходни години /Образец №6/. В списъка
задължително се посочват стойностите, периодите и получателите /възложителите/ по договорите.
- копия от заверените годишни отчети за трите предходни години /2010, 2011 и 2012 година/;
Минимално изискване: участникът следва да е реализирал приходи от доставки, сходни с предмета
на настоящата поръчка, общо за трите предходни години /2010, 2011 и 2012 г./ в размер не по-малък
от 200 000 /двеста хиляди/ лева.
3.13. Доказателства за техническите възможности и квалификация за изпълнение на поръчката по
чл.51 от ЗОП, както следва:
- Списък на техническите лица по длъжности, заети със строителната дейност, с приложени
документи за професионална квалификация /Образец №8/;
Минимално изискване към кандидатите е наличие на екип от експерти, включващи:
1.Ръководител на обекта – инженер ОВИ, висше образование, с общ професионален опит минимум
10 г.;
2.Технически ръководител - инженер ОВИ, висше образование
- общ професионален опит
минимум 5г.;
3. Инженер ОВИ – с удостоверение за пълна проектантска правоспособност и общ професионален
опит минимум 5г.
- Списък на договорите за строителство (сходни с обекта на поръчката) изпълнени през последните
3 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, вкл.

стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в
съответствие с нормативните изисквания;
- Референции за качествено изпълнение на договорите, генерирали оборота по т.3.12;
-Описание на техническото оборудване, с което разполага участника и възможностите за
осигуряване на качеството;
-Заверени копия на застрахователни полици за сключени задължителни застраховки за
професионалната отговорност на участника по чл.171 от ЗУТ за съответната категория строеж,
следва да се представят и за всички подизпълнители, които ще извършват ремонтните или
строително-монтажни работи. Срокът на валидност на полиците следва да покрива целия период на
СМР.
- Декларации за съответствие на влаганите материали;
- Копия от сетификати:
а) ISO 9001 – Система за управление на качеството;
б) ISO 14001 – Система за управление на околната среда;
в) BS OHSAS 18001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа.
- Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му
възможности.
- Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;
- Декларация за запознаване с условията на строителната площадка
Посещението и запознаването със строителната площадка и изготвения проект се извършва всеки
работен ден от 05.07.2013 г. до 10.07.2013 г. от 09:00 до 17:00 часа, след съгласуване с посочените
лица за контакти.
- Линеен график за извършваните дейности;
3.14. Декларация за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образец №9;
3.15. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец №13.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, като за всеки от тях трябва да представи
документите по т.3.4., както и по т.т. от 3.8. до 3.12. вкл., а изискванията към тях се прилагат
съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: документите по т.3.4. и т.3.8., 3.9. и
3.10. по-горе се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението,
поотделно; документите по т.3.11. и т.3.12. се представят за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор, с изключение на удостоверението по чл.12 от
Закона за храните, което се представя от всички участници в обединението.
В плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите по чл.56, т.7 и
т.9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и
посочените в документацията изисквания, а именно попълнена:
- Оферта - Образец №10.
В плик №3 «Предлагана цена» се поставя попълнено:
- Ценово предложение – Образец №11.
Цените посочени от участника трябва да бъдат в български лева без включено ДДС.
Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

Трите плика се поставят в общ непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на
получаването й, като посочените данни се записват във входящия регистър, за което на
приносителя се издава документ. Възложителят не се приема за участие в процедурата и връща
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване на офертата -16.00 часа на 11.07.2013 г. или са представени в незапечатан или скъсан,
прозрачен плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по описания в предходното
изречение, ред.
Срокът на валидност на офертните предложения е посоченият в обявлението за поръчката –
минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
6. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всички комуникации и действия на възложителя и на кандидатите или участниците,
свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано
писмо с обратна разписка или куриерска служба.
2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и
т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид с входящ номер при Възложителя.
3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или
участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна
разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
4. За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от
него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това
ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това
уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

7. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Офертите се представят окомплектовани с документите, посочени по-горе и оформени по описания
ред и начин на адрес: 133 СОУ А. С. ПУШКИН - гр.София, Столична община – Район „Средец“, ул.
„Иван Шишман“ №1.
Офертата следва да бъде представена преди часа и датата, посочени в публичната покана за
обществената поръчка за строителство като срок за представяне на офертите.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за това
са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нeйното
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.
Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него.
До изтичане на срока за подаване на офертата всеки участник може да промени, допълни или да
оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и
допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.
Срокът за получаване на офертите е до 16.00 ч. на 11.07.2013 година.
8. РAЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица,
определени със заповед от възложителя, съгласно чл.101г, ал.1 от Закона за обществените поръчки.
Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня,
определен за отварянето и оценката им. Срокът за приключване на работата на комисията, се
определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед.
Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите определен в обявлението за
обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си
след искане на Възложителя.
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, един от които задължително е
правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална
квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.
2. След изтичане на срока за получаване на офертите за участие, се изготвя списък на
участниците, неразделна част от който са пликовете с офертите.
3. След получаване на офертите, определените от възложителя длъжностни лица по т.1
представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки.
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не
може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.
Офертите ще се отварят и разглеждат на 12.07.2013 година от 10.00 ч. в сградата на 133 СОУ
А. С. ПУШКИН, гр.София, Столична община – Район „Средец“, ул. „Иван Шишман“ №1.
1. Комисията започва работа по отваряне и разглеждане на предложенията след получаване
на списъка с участниците и представените оферти. Отварянето на офертите е публично и на него
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /които се
легитимират с писмено пълномощно и документ за самоличност/, както и представители на
Дирекция Образование при Столична община /които се легитимират със заповед на Столична
община и документ за самоличност/, на район Средец /които се легитимират със заповед на Кмета
на район Средец и документ за самоличност/, на средствата за масово осведомяване /служебна
карта/ и на юридически лица с нестопанска цел /документ за самоличност/.
Комисията отваря пликовете с оферти по реда на постъпването им и проверява за наличието
на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик
№3 "Предлагана цена" без същият да се отваря. Комисията предлага по един представител от
присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.
Едва след това комисията отваря плик №1 "Документи за подбор" и оповестява документите,
които той съдържа, с което приключва публичната част от заседанието на комисията.
Комисията не разглежда документите в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката"
на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от
участниците данни, вкл. чрез изискване на информация от други органи и лица, както и да
изисква разяснения и допълнителни доказателства от участниците съгласно чл.68, ал.11 от
ЗОП. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.
Плик №3 "Предлагана цена" на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
Възложителя, не се отваря. Комисията отваря плика с предлагана цена, след като е изпълнила
следните действия:
а/ Разгледала е предложенията в плик №2 за установяване на съответствието им с изискванията на
възложителя;
б/ Извършила е проверка за наличието на основанията по чл.70, ал.1 от Закона за обществените
поръчки за предложенията в плик №2.
2. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително
обявените условия. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против
взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
Възложителят има право на контрол върху работата на Комисията за провеждане на процедурата
преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола Възложителят проверява
само съдържанието на съставените от Комисията протоколи за съответствие с изискванията на
закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.
3. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
- който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от Закона за обществените
поръчки;
- за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от Закона за обществените поръчки и
посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от
възложителя.
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от Закона за
обществените поръчки;
- за когото по реда на чл.68, ал.11 от Закона за обществените поръчки е установено, че е
представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя
критерии за подбор.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за
всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5, и посочените в обявлението
обстоятелства по чл.47, ал.2 в 7-дневен срок от настъпването им.
4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
съгласно чл.101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически найизгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са
еднакви се сравняват оценките по показателя от техническата оценка с най-висока относителна
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
Възложителят обявява с мотивирано решение в срок от 5 работни дни след приключване на
работата на комисията класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител на

обществената поръчка, както и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, заедно
с мотивите за отстраняването им.
Възложителят уведомява писмено всички участници за резултатите от разглеждането и
оценяването на офертите, като им изпраща решението за избор в тридневен срок от издаването му.
При писмено искане от участник, адресирано до Възложителя, той е длъжен в тридневен срок от
получаването му да предостави копие от протоколите на комисията.
Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но
преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато
възникнат обстоятелствата по чл.39, ал.1, т.4, 5 и 7 и ал.2, т.3 от ЗОП.
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
- не са подадени оферти или няма участник, който отговаря на изискванията по чл.47 - 53а от ЗОП;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай в решението за
прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена. Възложителя не може да сключва договор
със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на
следваща поръчка в рамките на същата година.
- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката
по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
- поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за
обществена поръчка.
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:
- е подадена само една оферта за участие;
- има само един допуснат участник, който отговаря на изискванията по чл.47 - 53а, или само една
оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;
- Участникът, класиран на първо място: откаже да сключи договор; или не изпълни някое от
изискванията на чл.2, ал.1 от ЗОП; или не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП или
на изискванията на чл.47, ал.2 от ЗОП, посочени в обявлението.
9. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Офертите на Участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят
на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически
възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на “икономически
най-изгодната оферта”.
Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този
начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката
от страна на потенциалния Изпълнител.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за
оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:
КО = П1+ П2 + П3+П4;
Максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент 100%.
1. Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.
2. Показатели за оценяване:
П1 Срок за изпълнение на поръчката
П2 Техническото предложение за изпълнение на поръчката.
П3 Ценово предложение в лева без включен ДДС.
П4 Гаранционен срок
3. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
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:
Максимално
възможен бр. точки

Относителна тежест
в КО

1. Срок за изпълнение – П1
2. Техническо предложение –П2

100
100

3. Ценово предложение – П3

100

10 %
30 %
50 %

4. Гаранционен срок – П4

100

10 %

Показател – П
(наименование)

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

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите
спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
1) Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.
Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число. Ще бъдат
отстранени предложения, в които срока за изпълнение е предложен в различна мерна единица,
и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график
извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по
показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Сi е предложения срок на изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение на поръчката от всички допуснати
до оценка участници.
Забележка: Във връзка с високите изисквания към качеството на изпълнение от страна на
Възложителя, срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.
Крайният срок за изпълнение на цялата поръчка е до 05.09.2013 година.
2) Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в
комплексната оценка 30%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б, Където:
№

Макс. бр.
точки

Подпоказател

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

60

Б.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

40
ОБЩО:

100

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (Т1, Т2) се формира, както следва:
ПОДПОКАЗАТЕЛИ
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ
Макс. брой
ПРОЦЕСИ
точки 60
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 отделните етапи на изпълнение на поръчката;
Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и
подход на изпълнение и съответствието им с представения Линеен график с приложена
диаграма на работната ръка.
На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят
на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на
обекта, видно от представената техническа оферта.
По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за
оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.
Фактори, влияещи на оценката:
Обхват и дейности, съобразно виждането на участника за отделните етапи на изпълнение
на предмета на поръчката;
Предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на
изпълнение;
Организация и подход на изпълнение на поръчката;
Съответствие на Линеен график с приложена диаграма на работната ръка и предлаганата
организация и подход на изпълнение на поръчката;
За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения
следва да се тълкуват както следва:
„под ясно” посочване на отделните етапи и видове СМР следва да се разбира изброяване
което посочва недвусмислено конкретният етап, конкретният вид СМР и по начин по който
същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни

видове СМР
„Подробно“ е описанието което освен, че съдържа отделните етапи, видове СМР и
дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността,
технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на
изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и
изисквания.
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е
констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена
от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или
частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед
спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата
информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други
факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и
обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ и се оценяват в
градираща степен, като оферти, съдържащи предимства по отношение на останалите
получава по-висока оценка при съблюдаване на следните критерии:
1 точка получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с
посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и
подход на предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на
изискванията на Възложителя и съдържа предложение по всички фактори, влияещи на
оценката, като по отношение на така формулираното предложение не могат да бъдат
отчетени предимства спрямо останалите оферти, и същото не е ясно, подробно и
съдържа несъществени пропуски и частично съответствие.
30 точки получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с
посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и
подход на предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на
изискванията на Възложителя и съдържа по всички фактори, влияещи на оценката
предложение, което е последователно, детайлно, ясно и подробно, отчетено като
предимство спрямо останалите оферти, но е в сила поне едно от следните
обстоятелства:
- Участникът е обхванал всички дейности предмет на поръчката, но предложената
последователност на тяхното изпълнение, не е детайлна а само е маркирана и рамкирана пообщо и окрупнено;
- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение
видовете СМР, но технологията на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема
и/или не е подробно описана, а само е маркирана и/или съдържа частични съответствия;
- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената
технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване
технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към
предмета на поръчката, но не са подробно описани и/или съдържат частични
несъответствия и/или не са придружени със съответните сертификати/декларации за
съответствие, приложени към техническата оферта.
60 точки получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с
посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и
подход на предвижданите СМР и поставените като цел резултати отговаря на
изискванията на Възложителя и съдържа последователно, детайлно, ясно и подробно

предложение по всички фактори, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните
обстоятелства, отчитани като предимства спрямо останалите оферти:
- Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на
поръчката;
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си
предложение 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, контрол, използвани технологии съответстват на
технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със
съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата
оферта
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на
изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена
диаграма на работната ръка
Максимален
брой точки 40
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на 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 и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в
рамките на проекта
3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
4. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти и/или неточности
в проектната документация.
Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

Фактори, влияещи на оценката:
- Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
За целите на прилагане на настоящата методика използваните определения следва да се
тълкуват както следва:
„ефективни и адекватни мерки” са мерките, които посочват съответствие с аспектите
на проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото отчитане и
преодоляване, като предложените мерки са в състояние да въздействат изцяло за неговото
преодоляване и предотвратяване изцяло на неговото негативно въздействие, като същият да
не би се проявявал и същият да няма въздействия върху постигането на целите на проекта
срочно и качествено.
Под „ясно и подробно” следва да се разбира описание на мярка, което посочва недвусмислено
конкретният етап, конкретното действие, и начин по който същото да бъде изпълнено
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е
констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена
от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или
частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед
спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата
информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други

факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и
обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ и се оценяват в
градираща степен, като оферти, съдържащи предимства по отношение на останалите
получава по-висока оценка при съблюдаване на следните критерии:
1 точка получава предложение на Участник, представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на Възложителя, съдържа общо и бланкетно описание
на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на посочените рискове,
деклариране на готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на
описаните рискове, като по отношение на така формулираното предложение не могат
да бъдат отчетени предимства спрямо останалите оферти и не са формулирани
алтернативни мерки по отношение на дефинираните рискове.
20 точки получава предложение на Участник, представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на Възложителя, съдържа общо описание на мерки за
предотвратяване/преодоляване/управление на посочените рискове, като участникът
декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на
описаните рискове, обърнато внимание е на всеки един от рисковете, отчетени като
предимство спрямо останалите оферти, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е предложение, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и
сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но не могат да бъдат отчетени
алтернативни мерки, които да са ефективни и адекватни за предотвратяване/ преодоляване/
управление на някой от дефинираните рискове.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не са формулирани
ясно и подробно, а единствено са посочени в пожелателен вид, като съдържат
несъществени пропуски и/или частични съответствия помежду си.
40 точки получава предложение на Участник, представил техническо предложение,
което отговаря на изискванията на Възложителя, съдържа общо описание на мерки за
предотвратяване/преодоляване/управление на посочените рискове, като участникът
декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на
описаните рискове, обърнато внимание е на всеки един от рисковете, отчетени като
предимство спрямо останалите оферти и е в сила всяко едно от следните
обстоятелства:
- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с
предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването
на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпилия риск, както и алтернативни такива.
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние
на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху
изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и
адекватни мерки, както и алтернативни такива;
- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните
аспекти от риска, както и алтернативни такива. Планирани са конкретни похвати,
посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на
възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен,
респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на
договора.

3) Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3
До оценка по този показател 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:
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Цi е предложената обща цена, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без
ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за
СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.
На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО),
където КО има максимална стойност 100 точки.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, на икономически найизгодна 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.
Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда посочен по-горе,
комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо
място оферти.
4) Показател „ГАРАНЦИОНЕН СРОК” – П4
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в
комплексната оценка 10%. Изчислява се по формулата:
П4 = (Гmin / Гi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Гi е предложения гаранционен срок от съответния участник.
Където Гmin е минималния предложен гаранционен срок от всички допуснати до оценка
участници.
Забележка: Гаранционният срок не може да бъде повече от два пъти от минималните гаранционни
срокове по чл.20, ал. 4, т.4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ,
СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, издадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложителят сключва договор с класирания на първо място участник, в резултат на проведената
процедура в 7-дневен срок след влизане в сила на решението за определяне на класирането. Ако
определеният за Изпълнител откаже да сключи договор, Възложителят може да прекрати
процедурата или с решение да определи за Изпълнител и сключи договор с класирания на второ
място участник.
Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор,
представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата
на участника, определен за Изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването,

изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
11.

ДРУГИ

Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на възложителя, за
които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис.
По отношение на въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите,
които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки,
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, обявлението за обществена поръчка
и условията, посочени в други части от документацията за участие в процедурата.
12. ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
В процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 8А от ЗОП с предмет:

„ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С. ПУШКИН”,
УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
От

………………………………………………………………………………/ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА/ с

ЕГН………………………………………………………………, или съответно ………………………………………………………………
/ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА/ с ЕИК………………………………………………., със седалище и адрес
на управление:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
/АДРЕС НА УЧАСТНИКА ПО РЕГИСТРАЦИЯ/
ТЕЛЕФОН:……………………………………………. ФАКС:……………………………………………………,

При условията, обявени в документацията за участие и приети от представлявания от мен
участник:
1. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до
изтичане срока на валидност.
2. Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и с всички
документи и указания в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и
приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем гаранция
за изпълнение в размер на 1 000 /хиляда/ лева. Приемаме гаранцията да бъде освободена след
приключване изпълнението на договора съгласно закона и условията в документацията за
участие.

Гр. София

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Имена, длъжност/
„

ОБРАЗЕЦ №2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Наименование на участника :
……………………………………………………………………………………
2. Седалище и адрес на управление :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
/пощенски код, град/ село, община, квартал, улица №/ бл., ап./
ЕИК : ........................................ , или съответно код по БУЛСТАТ: ........................
Телефон: ……………………………………
Факс:…………………………………………
Имейл :……………………………………………
3. Лице за контакти по поръчката: .................................................
Длъжност: ...........................................................
Телефон/ Факс ...........................................
ЕГН............................................
4. Обслужваща банка на участника:
5. IBAN, по който ще бъде възстановена гаранцията за участие:
6. Титуляр на сметката:

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Имена, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,
ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,
в качеството си на ...............................................................................................................
(длъжност)
на ..........................................................................................................................................,
(име/ наименованието на участника)
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност;
3. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация или се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата, ..............................

Декларатор:

................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,
ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,
в качеството си на ...............................................................................................................
(длъжност)
на ..........................................................................................................................................,
(име/ наименованието на участника)
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник:
• не е в открито производство по несъстоятелност;
• не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския
закон,
• не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;
• неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по
смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми
на държавата, в която участникът е установен.
3. На представлявания от мен участник не е наложено административно наказание за наемане на работа на
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
4. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена поръчка, доказано с влязло в сила съдебно решение.
5. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла
на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията2 или задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на
държавата, в която съм установен.
6. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която съм установен или друга държава.
7. Аз лично не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................

1

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към
настоящата декларация.

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,
ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,
в качеството си на ...............................................................................................................
(длъжност)
на ..........................................................................................................................................,
(име/ наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 50 от ЗОП
Подписаният....................................................................................................................................
ЕГН ..................................л.карта№ ................................, издадена на.......................................
от ....................................с адрес:.............................................................................................................
В качеството си на........................................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите,
едноличен търговец, друго)

на........................................................................................................................................
(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Оборот от строителство, реализиран през предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) е ::
Година

Оборот за годината
/в лева, без ДДС/

2010г.
2011г.
2012г.
Общ оборот:

2. Оборот от осъществяване на СМР, сходни с предмета на обществената поръчка през предходните
три години (2010г., 2011г. и 2012г.) е
Година

Оборота от изпълнени СМР, сходни с
предмета на обществената поръчка
/в лева, без ДДС/

2010г.
2011г.
2012г.
Общ оборот:
Дата ................ 20... г.
Гр.................................
ДЕКЛАРАТОР: ........................................../подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51 от ЗОП
Подписаният................................................................................................................................ЕГН.........................................
...... л.карта №.............................................., издадена на ....................................................от ........................................, с
адрес: .......................................................................................................................................................
В качеството си на ......................................................................................................................
(управител/съдружник, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите,
едноличен
търговец, друго)
на...................................................................................................................................................
(посочва се името на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. През последните три години основните договори на дружеството са:
№ Година на сключване на договора

Стойност на
договора

Контрагент

1.
2.
3.
....
Опис на препоръки за добро изпълнение, приложени към настоящия образец:
1.................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Представляваното от мен дружество разполага със следното техническо оборудване за
изпълнение на поръчката:
№
Оборудване
Описание
Брой
1.
2.
3.
....
3. Списък на средния годишен брой на работниците и служителите на участника за
последните три години, включително брой служители, наети по трудов договор/чл. 51,
ал. 1, т. 8 от ЗОП/
Година

Брой работници и служители

Брой служители по трудов
договор

2009г.
2010г.
2011г.
Дата.........................20.....г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР:..........................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №8

СПИСЪК
на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката
Долуподписаният /-ната/
в качеството си на

_________________________________________________,
_________________________________(посочете длъжността) -

представляващ

_________________________________________________________
/наименование на участника/
с ЕИК ________________________ /или съответно ЕГН за участници, физически лица/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С. ПУШКИН”,
УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. При изпълнение на поръчката ще участват следните работници и/или служители, които ще
отговарят пряко за изпълнението на поръчката:
№

Трите имена и ЕГН
работника или служителя

на

Заемана
длъжност

Образование

Професионален опит
по специалността /
общ трудов стаж за
неквалифицирания
персонал

......

2.
Декларирам, че горепосочените лица са на разположение на участника, който
представлявам, за срока на изпълнение на настоящата поръчка, а в случай, че някое от
посочените лица напусне, почине или поради други причини изпадне в невъзможност за
изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, се задължавам да осигуря друго лице с
квалификация и опит, съответстващи на законовите изисквания и изискванията на
възложителя във връзка с качественото изпълнение на поръчката.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Имена, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството си на

_________________________________________________,
_________________________________(посочете длъжността) -

представляващ

_________________________________________________________
/наименование на участника/
с ЕИК ________________________ /или съответно ЕГН за участници, физически лица/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И
РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133
СОУ „А. С. ПУШКИН”, УЛ.”ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА
НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам / ще използвам
подизпълнители. (невярното се зачертава)
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: (попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще
използва подизпълнител/и)
2.1. ................................................................................ с ЕГН/ ЕИК ...................................
(изписва се наименованието на подизпълнителя)
2.2. ..................... , .................., ..................................
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.
3.

Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:

3.1. За подизпълнител ................................ - ......... % от общата стойност на поръчката.
(изписва се наименованието на подизпълнителя и дела на участието му в процент от общата
стойност на поръчката)
10.
Всеки от посочените подизпълнители ще изпълнява във връзка с поръчката:
4.1. Подизпълнител .................................. - ще изпълнява .......................
(изписва се наименованието на подизпълнителя и точния вид доставки и/или дейности, свързани с
доставките по поръчката, които ще изпълнява)
5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/
посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работата.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313
от Наказателния кодекс.

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Имена, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №11
Наименование на участника:
Правно-организационна форма на
участника:

(търговското дружество или обединения или
друга правна форма)

Седалище по регистрация:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:
До
........................................
гр. ...................................
(име и адрес на Възложителя)
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
към оферта за обществена поръчка
Наименование на
поръчка:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка,
Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:
1. Цена и условия на формирането й:
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура,
общата цена на нашето предложение възлиза на:

_________________
Словом:________________________________________________________
посочва се цифром и словом стойността без ДДС
Единичните цени на видовете СМР са съгласно приложена количествено-стойностна
сметка – Приложение №1.
Посочените единични цени включват: труд, материали и всички разходи на Изпълнителя
по изпълнение на обекта на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и
неговата стойност са, както следва:
(попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители.. Същите следва да бъдат
декларирани и в офертата)
Подизпълнител
(посочете наименованието)

Дял и стойност
(посочете дела (%) и
стойността на участие на
всеки подизпълнител)

2. Други финансови условия:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Описват се от участника, когато има такива изисквания в документацията за участие,
като при необходимост може да се оформят и като приложения към настоящия образец.

Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
__________________________

ЗАБЕЛЕЖКА:
Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.

ОБРАЗЕЦ №12
ПРОЕКТ НА

ДОГОВОР

№ ……………… от ……………2013 г.

Днес, ................, в гр. София, между:
133 СОУ „А. С. ПУШКИН”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван
Шишман” №1, БУЛСТАТ 000673121, представлявано от ДАНИЕЛА БОРИСОВА – директор и
МАРИЯ ДИМИТРОВА - счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и от друга
“……………………….”, със седалище и адрес на управление гр. ................................, бул.
"...........................................”, регистрирано по ф.д. № ……./……г. по описа на ……………,
представлявано от ........................................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП и във връзка със Заповед № ................./........07.2013
г. на директорът на 133 СОУ „А. С. Пушкин” за определяне на изпълнител на обществена
поръчка с предмет „ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С.
ПУШКИН”, УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН
„СРЕДЕЦ”, се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строителномонтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет „ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С. ПУШКИН”, УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”, които са посочени в представената
количествено-стойностна сметка, която се явява неразделна част от настоящия договор.
(2) Място на изпълнение на договора: гр.София, ул. ”Иван Шшман” №1, 133 СОУ „А. С.
Пушкин”.
ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 2. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 05.09.2013 г., считано
от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за
предаване на строителната площадка, неразделна част от този договор.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по
горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване
на акт обр.11, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена
съгласно количествено-стойностната сметка на Изпълнителя е в размер на ................................

лева (...................) без ДДС или ....................... лева (..........) с ДДС.
(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните
работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд,
механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.
Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по следния начин:
1. аванс в размер на 30 % от цената по чл.3, ал.1, който ще бъде изплатен в срок до 3
работни дни от подписването на договора;
2. междинно плащане за направени доставки на радиатори и оборудване, в срок от пет
работни дни, след направената и приета с протокол доставка от Изпълнителя в размер на 30 %
от цената.
3. В срок до десет работни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за
действително извършените работи, стойности с единични цени, посочени в количественостойностната сметка и представяне на акт образец 19; сметка 22 и оригинална фактура от
Изпълнителя, се заплащат извършените СМР, като се приспада пропорционално сумата
изплатена по т.1 и т.2. При това плащане се задържат 10%, при констатирани забележки,
отразени в приемо-предавателния протокол.
4. След отстраняване на забележките по приемо-предавателния протокол, ако има такива,
задържаната стойност от 10% се заплаща в срок от десет работни дни.
Банкови реквизити:
Банка .....................................
IBAN ................................
BIС ………………….
Чл. 5. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева се
внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Общинска банка АД, IBAN BG93 SOMB 9130
3342 9770 01, BIС SOMBBGSF.
(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване на изпълнението на
договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добър търговец, като
спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните,
техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, Наредба №29 от
1999 г. на министъра на здравеопазването и Наредба №2 за Противопожарни строителнотехнически норми.
(2) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни
изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се
доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
(3) Изпълнителят е длъжен да изготви документация, както и съгласуване при необходимост със
съответните органи.
Чл. 7. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил
императивни разпоредби на нормативните актове.
Чл. 8. Участието на подизпълнители за извършването на отделни работи става съгласно
представената оферта от Изпълнителя. За извършената от подизпълнителите работа
Изпълнителят отговаря като за своя.
Чл. 9. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството,
включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка за
времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите
по договора.
Чл. 11. Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта съгласно одобрения от него
график.
Чл. 12. Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните
работи, предмет на договора.
Чл. 13. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички
технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
Чл. 14. Да приеме в срок изпълнените работи.
Чл. 15. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на
Изпълнителя.
Чл. 16. Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението,
наложени от непредвидени обстоятелства.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА
Чл. 17. (1) След фактическото завършване на обекта Изпълнителят е длъжен:
1. да освободи строителната площадка от всякаква строителна техника и механизация и
строителни отпадъци;
2. да подготви и да предаде заснети извършените СМР;
3. да подготви и предаде с протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ металните отпадъци от старата
отоплителна инсталация;
4. да уведоми Възложителя за готовност за съставяне на приемо-предавателен протокол.
(2) Предаването на готовия обект и на документацията от Изпълнителя на Възложителя се
извършва чрез съставянето на приемо-предавателен протокол за установяване годността за
приемане на обекта.
(3) С приемо-предавателен протокол се удостоверява, че СМР са изпълнени, съгласно условията
на настоящия договор. Към този протокол се прилагат и протоколите за успешно проведено
изпитване на инсталациите, което е за сметка на изпълнителя.
Чл. 18. (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него,
ако открие съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка
за забавата, поради отстраняването на недостатъците.
VІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 19. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи,
ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл. 20. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и
непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните,
възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.
Чл. 21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои
непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок
съответната страна дължи обезщетение за вреди.
Чл. 22. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.
(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа
от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от
30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати
за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
VІІІ. КОНТРОЛ
Чл. 23. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този
договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му
самостоятелност.
(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на
строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.
ІХ. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.
(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако
погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го
предотврати.
Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и
появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл.20, ал.4 от Наредба
№2/31.07.2003 г.
(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписване на приемо-предавателния протокол по
чл.17, ал.2 от настоящия договор.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено
Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя
е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично
необходим срок.
ХІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 26. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени
вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.
Чл. 27. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет) процента от общата цена по чл.
3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) процента общо.
Чл. 28. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване
на дефектите и другите възможности, предвидени в чл.265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и
неустойка в размер на 5 (пет) процента от стойността на некачествено извършените СМР.
(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по
чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по
предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на
недостатъците.
ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа.
Чл. 30. Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа с
повече от 7 (седем) дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения

начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай
Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени
качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да
претендира за обезщетение.
ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този
договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за
отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи
задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от
другата страна.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по
отстраняването им се поемат по равно.
Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена
форма.
Чл. 34. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 35. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси,
неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните
уреждат отношенията си чрез споразумение.
Чл. 36. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез
двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат по
съдебен път по реда на ГПК.
Чл. 37. Като неразделна част от настоящия договор се считат следните приложения:
- Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка;
- Приложение №2 – Ценово предложение от Изпълнителя;
- Приложение №3 – Техническа спецификация на Възложителя;
- Приложение №4 – Техническо предложение на Изпълнителя.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.9 от ЗОП,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, а именно:
1. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП;
2. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП;
3. Удостоверение за липса на задължения към държавата;
4. Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
5. Гаранция за изпълнение на договора .
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………
Счетоводител: ………………

ОБРАЗЕЦ №13

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството си на

_________________________________________________,
_________________________________(посочете длъжността) -

представляващ

_________________________________________________________
/наименование на участника/
с ЕИК ________________________ /или съответно ЕГН за участници, физически лица/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С. ПУШКИН”,
УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”

ДЕКЛАРИРАМ, че
Съм запознат и приемам изцяло условията на проекта на договор за изпълнение на
горната поръчка, приложен към документацията за участие в поръчката.

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Имена, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 10

Наименование на
участника:
Правно-организационна
форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга
правна форма)

Седалище по регистрация:
Булстат номер:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

До
.........................................
гр. ...................................
(име и адрес на Възложителя)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на
поръчка:

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка чрез публична покана за горепосочения обект.
1. Подробно описание на видовете СМР, които ще бъдат извършени, технологична
последователност на строителните процеси, техническите и функционалните характеристики на
предложените строителни материали и продукти, а също и вида, начина и технологията за
изпълнение на СМР, описани в количествено-стойностната сметка към предлаганата цена, както
и мерките при управление на риска. Включени са и:
а) Описание на стандартите и нормативите, на които отговарят строителните материали и
продукти и изпълнението на СРР;
б) Използвани системи за управление на качеството от изпълнителя на СРР;

2. Задължаваме се да отстраним всички проявили се скрити дефекти и недостатъци в не
по-малки от посочените гаранционни срокове в Наредба №2/2003 г.
3. Документацията, която ще бъде съставяна и ще бъде предоставена на Възложителя в
процеса на изпълнение на поръчката е описана в приложение към техническото предложение.
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в
това число и 10 % /десет/ за допълнително възникнали видове работи.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно
съответствие с гореописаното предложение.
Приложения:
1. Описание на видовете дейности, условията и метода (строителната технология) за
изпълнение на строително-монтажните или строително-ремонтните работи, технологична
последователност, управление на риска, както и другите съпътстващи дейности, работи и
услуги, включващо:
1.1. Линеен график за изпълнението на СМР с приложена диаграма на работната ръка;
1.2. Описание на стандартите и нормативите, на които отговарят, строителните
материали и продукти;
1.3. Описание на оборудването, строителната техника и механизация, които ще бъдат
използвани за изпълнение на поръчката.
1.4. Системи за управление и контрол на качеството;
2. Описание на документацията на СМР, която ще бъде съставяна и ще бъде
предоставена на Възложителя в процеса на изпълнение на поръчката.

Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
ЗА
„ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕМОНТНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА 133 СОУ „А. С. ПУШКИН”,
УЛ.”ИВАН ШИШМАН” №1, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”
1. Съществуващо състояние на отоплителната система
Отоплителната инсталация е изградена преди повече от 50 години и не е подменяна.
Възложителят не разполага с проекти за съществуващата отоплителна инсталация.
Сградата на 133 СОУ е топлоснабдена от централната градска мрежа на „Топлофикация София”. Абонатната станция на сградата е разположена в сутерена. Същата е в добро
техническо състояние.
Отоплителната инсталация е водно помпена, лъчево разпределение, щрангова система.
Главната разпределителна тръбна мрежа е разположена в сутерена на сградата, под тавана и е
изпълнена със стоманени тръби. Вертикалните щрангове са вградени в стените.
Съществуващите отоплителни тела са чугунени радиатори.
Отоплителната система като цяло е компрометирана. Тръбната мрежа е в много лошо
състояние, с течове и изгнили тръби. Чугунмените радиатори на доста места са махнати, на
други са запушени или с течове. Невъзможно е частична подмяна на тръби и на радиатори.
2. Описание на реконструкцията на отоплителната система
Сградата на 133 СОУ е в много добро архитектурно състояние. Поради това, съгласувано
с Възложителя, реконструкцията на отоплителната инсталация е съобразена с минимално
необходимите архитектурни ремонтни дейности. Запазена е щранговата, лъчева система на
отоплителната инсталация.
Предвижда се демонтаж и замяна на всички стари радиатори и аншлуси.
Съществуващите щрангове са вградени в стените и това не позволява демонтирането им. Те ще
останат прекъснати и ще бъдат скрити в стените, с цел да не се разбиват стените и да не се
оскъпява проекти. Съществуващата тръбна мрежа в сутерена ще се демонтира.
Настощия проект включва пълни топлотехнически изчисления за необходимата потребна
топлина на сградата. На тази база, в проекта се предвижда поставяне на нови алуминиеви
радиатори, комплектовани с термостатни вентили. Разпределителната мрежа, лъчева система,
минава под тавана на сутерена. Щранговете ще се изпълнят открито в помещенията, до
колоните. Аншлусите към радиаторите ще се монтират открито, на скоби към стените.
Цялата разпределителна тръбна мрежа ще се топлоизолира. Обезвъздушаването на
инсталацията ще бъде с автоматични обезвъздушители, монтирани на най-горните точки на
щранговете, съгласно чертежите.
Регулирането на температурата в помещенията ще бъде с термостатни глави, монтирани
на всеки от радиаторите. Регулирането на съпротивленията на тръбната мрежа се осъществява с
щранг-регулиращи вентили (където е необходимо), монтирани на щрангове, в рамките на
сутерена на сградата.
За да се запази добрата вътрешна архитектура на сградата, в проекта са предвидени
видове работи за „затваряне” на новомонтираните щрангове в помещенията с гипс-картонени
плоскости, тяхното шпакловане и боядисване, съобразно интериора на помещенията.
Абонатната станция на сградата е в добро състояние и нейната подмяна не е включена в
проекта. Обезопасяването на инсталацията е със съществуващия затворен разширителен съд в
абонатната станция.

3.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1.Обща част Настоящата записка третира мероприятията, осигуряващи безопасност, хигиена
на труда и пожарната безопасност, предвидени в проекта, съгласно Наредба № 7/ 23.09.1999
г. и съобразени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ бр. 124/1997 г.
и с Наредба № 2 – противопожарни строително-технически норми.
3. Мероприятия по осигуряване на безопасност по време на строителството
3.1. Всички видове СМР, произтичащи по този проект да се извършват във време,
когато е преустановен учебния процес. Изключение може да се направи само за
видовете работи, извършвани в сутерена.
3.2. При демонтажа на радиаторите и тръбната мрежа и изнасянето им извън сградата
да се ползват защитни колани, количка за транспониране, предпазни ръкавици и
каски. При просичане на отвори в стоманобетонови плочи се взимат мерски за
ненараняване на работещите в съседните помещения. При наличие на падащи
отпадъци, се осигурява защитно ограждение
3.3. При извършване на монтажа на тръби и радиатори да се спазват инструкциите на
проекта.
3.4. Всички монтажници да носят предпазни каски. При нужда да се използват
предпазни колани.
3.5. До работа с електрически механизирани инструменти да се допускат само
обучени и инструктирани работници
4. Обезопасяване на инсталациите
4.1. Всички тръбопроводи на отоплителната инсталация да отстоят минимум на 30
см. От електрокабели
4.2. Да не се полагат тръбопроводи на отоплението над електрокабели /отнася се за
един и същ етаж/
4.3. При преминаване на всички тръбопроводи през ст. Бетонови плочи, да се
предвидят гилзи от тръбната изолация

№

НАИМЕНОВАНИЕ

м-ка

кол-во

Стоманена тръбна мрежа с топлоизолация от ст.вата и циментова
обмазка в сутерена :
- ф 89 - 40м
- ф 76 - 50м
- ф 60 - 180м
- 11/2" - 60м
- 11/4" - 120м

мл

450

Чугунени радиатори и арматура до 20 глидера Н 600
Чугунени радиатори и арматура над 20 глидера Н 1000
Изрязване на аншлуси
Изнасяне на радиатори в рамките на училищния двор

бр
бр
мл
бр

220
24
200
222

І. Демонтажни работи :

1
2
3
4

5
6
7

Изнасяне на строителни отпадъци, вкл. ст.вата, в рамките на училищния
двор
Извозване на радиатори до 15 км
Извозване на строителни отпадъци до 15 км.
ІІ. Доставки и монтаж:

м3

23

бр
м3

222
23

8

Пробиване на отвори за щрангове, в ст.бетонова плоча, 20х10 см.

бр

52

9
10
11

Демонтаж на паркет за отвори за щрангове - до 1м2
Замонолитване на отвори 20х10см
Възстановяване на паркет - по 1м2
Шпакловка и латекс за възстановяване на тавани след демонтаж на
обезвъздушителна линия
Доставка на алуминиеви глидери с Н 600мм
Доставка на алуминиеви глидери с Н 1000мм
Доставка на окомплектовка за радиатори - тапи, редукции, нипели,
конзоли

бр
бр
бр

52
52
52

м2

60

бр
бр

2865
135

к-кт

204

12
13
14
15
16

Доставка на автоматични радиаторни обезвъздушители 1"

бр

204

17

Доставка на радиаторни термостатни вентили с термоглави, ъглови

бр

204

18
19
20

Доставка на секретни радиаторни вентили, ъглови
Доставка на адаптори за РЕ тръба, ф 20х1/2"
Монтаж на отоплителни тела до 30 глидера

бр
бр
бр

204
816
204

21

Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 76/3 с 20% фитиги

мл

96

22

Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 60/3 с 20% фитиги

мл

340

23

Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/2" с 20% фитиги

мл

180

24

Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/4" с 20% фитиги

мл

146

25

Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" с 20% фитиги

мл

86

26

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф40 с 20% фитиги

мл

128

27

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф32 с 20% фитиги

мл

780

28

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф25 с 20% фитиги

мл

620

29

Доставка и монтаж на PPR тръба Stabi ф20 с 20% фитиги

мл

240

30

Доставка и монтаж на PE тръба с ал.вложка ф 20

мл

620

31
32
33

Доставка и монтаж на ракори PPR/ 1/2"
Направа и монтаж на щутцени 1" м
Направа и монтаж на щутцени 3/4" м

бр
бр
бр

408
92
36

34

Доставка и монтаж на преходи с вътр.резба PPR/метал - среден
диаметър ф 32 и ф 25

бр

408

35

Доставка и монтаж на вентили с изпускатели 1"

бр

46

36

Доставка и монтаж на вентили с изпускатели 3/4"

бр

18

37

Доставка и монтаж на вентили на заварка Дн 80

бр

2

38

Доставка и монтаж на вентили на заварка Дн 65

бр

4

39

Доставка и монтаж на вентили на заварка Дн 40

бр

2

40

Направа и монтаж на колектори, водоразпределители, дължина
1200мм, диаметър ф 159, с 1 извод Дн80, 1 извод Дн65, 1 извод Дн32, 1
извода 1/2", 1 извод 3/4", комплект с термоманометър, кран сф. 3/4" за
изтакане
топлоизолиран с K-flex 13мм с ал.фолио

бр

2

41

Направа на връзка със съществуваща абонатна станция - тръба ф 159/4,
топлоизолирана - 10 мл

бр

1

бр

4

42

бр

160

44
45

Доставка и монтаж на кран за изтакане 1/2"
Метална конструкция за укрепване на тр.мрежа в сутерена - конзоли за
2 бр.тръби
Скоби за укрепване на щрангове PPR
Скоби за укрепване на аншлуси РЕ

бр
бр

1900
400

46

Доставка и монтаж на преходи с вътр.резба PPR ф 20 х 1/2"

бр

54

43

бр

54

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Доставка и монтаж на автоматични щрангови обезвъздушители 1/2" с
мини кран
Хидравлична проба на тръбна мрежа
Грундиране на тръбна мрежа
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 76
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 60
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 48
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 42
Топлоизолация "K-flex", деб. 13мм на тръбна мрежа ф 35
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 42
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 35
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 28
Топлоизолация "K-flex", деб. 9мм на тръбна мрежа ф 22
Хидравлична проба на отоплителни тела
Топла проба на отоплителна инсталация - бр.тела

мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
мл
бр
бр

3236
848
96
340
146
86
780
128
780
620
240
204
204

61

Направа на куфар от гипскартон за закриване на щрангове

мл

880

47

Сума без ДДС :

