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РАЗДЕЛ II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Правно основание: Изборът на вида процедура е на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП 
и дели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на услуги 
от възложител по чл. 5, ал.2, т.4от ЗОП.

1. Предмет на обществената поръчка - предмет на настоящата обществена е извършване 
на строителен надзор при изпълнение на СМР, предмет на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи 
на обект: „Национален музеен комплекс Крило Юг -  Фаза 1, изграждане на топла връзка 
между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилище и 
реставрационни ателиета в Национален музеен комплекс-  Крило Север и Крило Изток, 
текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „ Оборище” (част от Крило Ю г)” 
(партиден № в РОП 00647-2016-0013).

2. Критерий за възлагане - критерият за възлагане съгласно чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП -  
„най-ниска цена”.

3. Възложител - възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на 
обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 178, във вр. с чл. 20, ал.2, т.2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл.5, ал.2, т.4 от ЗОП е Министъра на културата чрез 
упълномощеното за целта длъжносттно лице.

4. Срок за изпълнение на поръчката - до приключване на строителните дейности, 
предмет на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Извършване на 
строително-монтажни и ремонтни работи на обект: „ Национален музеен комплекс -  Крило 
Юг -  Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и 
адаптиране на фондохранилище и реставрационни ателиета в Национален музеен комплекс— 
Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „ Оборище ” 
(част от Крило Юг) ” и издаване на Акт образец 16 за установяване на годността за ползване на 
строежа.

5. Срок на валидност на офертите
5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 4 (четири) месеца, 

считано от крайния срок за получаване на офертите.
5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора.
5.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да 
удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя 
и в определения в нея срок.

6. Прогнозна стойност
6.1. Общата прогнозна стойност на обществената, поръчка е до 60 000 лева без ДДС 

(шестдесет хиляди).
6.2. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на 

настоящата поръчка. Участник, предложил цена, по-висока от определената от Възложителя 
максимална прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата. В цената се
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включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 
обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени 
дейности по обществената поръчка

7. Начин на плащане
7.1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от цената за изпълнение на 

договора. Авансът е платим в срок до 20 (двадесет) дни след подписване на Протокол обр. 2а 
по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, по банкова сметка 
посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура.

7.2. Окончателно плащане - в размер на 70 % от общата цена за изпълнение на договора
- в срок не повече от 30 (тридесет) дни след издаване на фактура от изпълнителя, придружена с 
протокол, акт образец 16 за установяване на годността за ползване на строежа съгласно ЗУТ, и 
представяне на окончателен доклад от извършения стротелен надзор, приет без възражения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5% от стойността на договора без 
ДДС, като може да бъде под формата на:

а. парична сума, преведена по банковата сметка на Министерство на културата IB AN: BG 
06 BNBG 96613000175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ -  Централно управление 
или

б. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок 
на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора или

в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя за настоящата обществена поръчка.

Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение 
на договора. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, 
тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Министерството на културата и 
със срок на валидност -  30 дни след окончателното изпълнение на договора.

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то 
тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице -  гарант. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата 
гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 
договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и 
сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора 
за възлагане на обществената поръчка.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи изисквания
1.1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да подадат 

оферта всички заинтересовани лица. Заинтересовани лица са български или чуждестранни 
физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на 
определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от възложителя 
условия.

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ 
минимум следната информация:

> правата и задълженията на участниците в обединението;
> разпределението на отговорността между членовете на обединението;
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> дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
> определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

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

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

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

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение.

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът 
може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

1.3.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
лица задължения.

1.3.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не 
са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4. Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят 
на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да 
не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 
т. 1.4.1.

2. Условия за допустимост на участниците
2.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

който:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 -  260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 -  307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 -  252 от Наказателния кодекс.
е) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс.
ж) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс.
з) престъпления против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния 

кодекс.
и) престъпления, свързани с наемане на работа без разрешение на лице под 18 г., по чл. 

192а от Наказателния кодекс.
й) престъпления свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-35Зе от 

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

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

Обстоятелството по т.2.1.3 не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година.

2.1.4. е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2.1.5. установено е, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите.
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301
- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно 

чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП участник:
2.2.1. който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице -  се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото в т.2.2.1 
основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни 
поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност 
в държавата, в която е установен.

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

2.3.1. Които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 
и контролирани от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с 
изключение на случаите по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици
Забележка: изключенията по чл. 4 са следните:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва, дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна 
система за търговия в държава -  членка на Европейския съюз, или в друга държава -  страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, ти на еквивалентен регулиран пазар, 
определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията 
на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 
чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за
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търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици -  физически 
лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция, с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в 
сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици -  физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим., е част от 
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и 
неговите действителни собственици -  физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува 
на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава -  членка на Европейския съюз, 
или в друга държава -  страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило 
информация за действителните собственици -  физически лица, по реда на Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други произведения.

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим., е местно лице 
за данъчни цели на държава -  страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната 
търговска организация, както и на държава, с която Европейският, съюз има сключено двустранно 
споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите 
действителни собственици -  физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от закона -  за 
дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице 
за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 
25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 
("Решение за отвъдморско асоцииране") (С)В, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни 
собственици -  физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 -  за дейностите, за който се прилага 
решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице 
за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с 
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици -  физически лица, 
са вписани в регистъра по чл. 6;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим., е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната 
търговска организация, и неговите действителни собственици -  физически лица, са вписани в 
регистъра по чл. 6.

2.3.2. Които са свързани лица или свързани предприятия. Такива лица не може да бъдат 
самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

"Свързани лица"  са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
" Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

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

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
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в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 
връзка с дейността на юридическо лице.

"Свързано предприятие" е предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези 
на възложителя в съответствие със Закона за счетоводството, или всяко предприятие, което:

а) може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна на възложителя,
или

б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или
в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие 

поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него.

2.4. Основанията за отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал.1 , т.1 , 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за:

1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решение от тези органи.
Лицата по т. 1 и т. 2 са, както следва:
а) при събирателно дружество -  за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;
б) при командитно дружество -  неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност -  за лицата по ал. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

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

г) при акционерно дружество -  лицата по чл.241. ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от 
Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции -  за лицата по чл, 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;

е) при едноличен търговец -  за физическото лице -  търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
з) в случаите по б. „а” -  „ж” и прокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 
на държавата, в която са установени.

В случаите по буква „з“, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се 
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 
възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

2.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по-горе изисквания се прилагат 
и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.6. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП чрез 
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В ЕЕДОП се 
представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за 
декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на 
съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
възложителя.
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2.7. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и преди подаването на 
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се 
описват в ЕЕДОП.

2.8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП за всяко или за някои от лицата.

2.9. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице:

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

б. Декларацията по чл. 3, т. 8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.10. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица ЕЕДОП се представя от всеки един от тях.

3. Критерии за подбор на участниците

3.1. Общи условия

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не 
са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 
предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците
Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност 

съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или 
на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката следва 
да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г . )

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но 
направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран 
участника.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП -  
част IV, буква «Б», т. 5.
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Документи, е които се доказва съответствието с изискването: копие от валидна 
застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал. 1 от ЗУТ.

3.3. Изискнавия за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ, бр. 82 от 
26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от 
началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията 
на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн. ДВ, бр.98 от11.12.2012 г.).

Дейностите по упражняване на строителен надзор се извършват от лица, притежаващи 
валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като 
съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило 
копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от 
професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи 
декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, 
съгласно националното му законодателство.

При подаване на офертата участниците попърват само съответния раздел в ЕЕДОП -  
част IV, буква «А», т. 1.

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: копие от валиден лиценз 
издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията 
на ЗУТ, в редакция до ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване 
на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол 
(ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и 
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн. ДВ, 
бр.98 от11.12.2012 г.). При участие на чуждестранни лица се представя копие от валиден 
еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден 
откомпетентон органна държава -  членка на ЕС или на друга държава- страна по 
Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.

Към лиценза/удостоверението следва да се приложи и списъка към него на 
правоспособните лица, които могат да извършват строителен надзор.

3.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 
изпълнение на обществената поръчка

а.Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две) услуги, които са идентични или 
сходни с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП - част 
IV, буква „В”, т. 1 б.

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: Списък на услугите, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за изпълнението им.

Забележка: *услуги със сходен предмет на поръчката са такива, които включват 
извършване на консултантски услуги по смисъла на ЗУТ.

б. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
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Участникът трябва да разполага с експертен екип с достатъчно на брой с подходяща 
квалификация и с пълна проектантска правоспособност експерти с оглед пълното, точно, 
своевременно, качествено и компетентно осигуряване на консултантската услуга, предмет на 
настоящата обществена поръчка. Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор чрез 
екип от технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда 
за издаване на лицензи на консултанти за съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор, както следва:

> Ръководител екип

> Архитект

> Инженер конструктор ( ПГС)

> Инженер ВиК

> Инженер Електро

> Инженер Отопление, вентилация и климатизация

> Инженер геодезист

> Координатор по безопасност и здраве

>  Експерт по противопожарна охрана 

Минимални изисквания към ключовите експерти:

Ръководител екип: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен 
„магистър“, строителен инженер; професионален опит не по-малко от 10 години; наличие на 
опит, свързан с упражняването на строителен надзор като ръководител или заместник- 
ръководител на екип от специалисти при реализирането на услуги, включващи строителен 
надзор на минимум 5 обекта.

Архитект: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър“- 
„архитект”. Професионален опит не по-малко от 8 години; наличие на опит, свързан с 
упражняването на строителен надзор на минимум 3 обекта.
Инженер конструктор: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен 
„магистър“, строителен инженер ПГС/ССС или еквивалент. Професионален опит не по-малко 
от 8 години; наличие на опит, свързан с упражняването на строителен надзор по част 
„Конструктивна” на минимум 3 обекта.

Инженер ВиК: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен 
„магистър“, строителен инженер, специалност Водоснабдяване и Канализация или еквивалент. 
Професионален опит не по-малко от 5 години; наличие на опит в упражняването на строителен 
надзор като е участвал при реализирането на строителен надзор на поне 3 обекта.

Електро инженер: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен 
„магистър“, електроинженер или еквивалент. Професионален опит не по-малко от 8 години; 
наличие на опит в упражняването на строителен надзор като е участвал при реализирането на 
строителен надзор на поне 3 обекта.
Инженер ОВиК: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен 
„магистър“, машинен инженер, специалност ОВиК или еквивалент. Професионален опит не 
по-малко от 5 години; наличие на опит в упражняването на строителен надзор на СМР по част 
„ОВиК” като е участвал при реализирането на строителен надзор на поне 3 обекта.

Инженер геодезист: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен 
„магистър“, специалност геодезия. Професионален опит: не по-малко от 3 години, да е вписан
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в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по 
картография, съгласно чл.12, т.8 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Проверка за 
вписването ще се извърши служебно от възложителя от публичния регистър на АГКК.

Координатор по безопасност и здраве: Образование и квалификация: образователно- 
квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“; да има най-малко 2 години опит в 
изпълнение на длъжност „Координатор по безопасност и здраве”; да притежава валидно 
удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 
2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.

Експерт по противопожарна охрана: Образование и квалификация: образователно- 
квалификационна степен „магистър“ с придобита специалност по пожарна безопасност и 
спасяване или друга специалност, осигуряваща професионална квалификация в областта на 
противопожарните строително-технически норми. Професионален опит не по-малко от 2 
години.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП - част 
IV, буква „В”, т.6.

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: Списък на персонала, който 
ще изпълнява поръчката, в който е посочена следната информация: три имена на експерта; вид 
на правоотношението с лицето; номер на вписване на лицето в Лиценза по чл. 166, ал.2 от ЗУТ; 
наличие на пълна проектантска правоспособност; професионална квалификация на лицето; 
придобит професионален опит; номер и дата на диплома за придобитата степен на образование 
и наименование на учебно заведение; посочване на обектите, на които е участвал при 
извършване на строителен надзор (в приложимите случаи). За експерта „координатор по 
безопасност и здраве“- и посочване на: номер и дата на издаденото удостоверение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. и 
наличие на опит в изпълнение на длъжност координатор по безопасност и здраве.

Забележка; При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на 
съответствие с поставените изисквания за образователно -  квалификационна степен се 
удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, 
придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са 
специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от 
учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.

Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя 
списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да 
съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на 
държавата, в която конкретният експерт е придобил образователно-квалификационната си 
степен и специалност.

Ключовите специалисти на участника от инженерно-техническия персонал 
задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически 
лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за 
упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

Експертите посочени от участника трябва да притежават пълна проектантска 
правоспособност съгласно българското законодателство. В случай, че са чуждестранни лица 
трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно националното им 
законодателство.

По отношение ключовите експерти -  чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 
2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, 
придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на
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регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 
21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните 
професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“от изменената Директива 
2005/З6/Е0 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации.

в. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 
или еквивалент с обхват на еертификация, обхващащ предмета на настоящата обществена 
поръчка;

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП - част 
IV, буква „Е”.

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: удостоверение/сертификат, 
доказващ въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват 
на еертификация, обхващащ предмета на настоящата обществена поръчка;

г. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за 
здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалент с обхват на 
еертификация, обхващащ предмета на настоящата обществена поръчка;

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП - част 
IV, буква „Е”.

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: удостоверение/сертификат, 
доказващ внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 или 
еквивалент с обхват на еертификация, обхващащ предмета на настоящата обществена поръчка;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 
акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал, 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите. Подготовка на офертата

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

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 
и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

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

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
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1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.
1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

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

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 
дружеството.

2. Изисквания към съдържанието на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 
участника, или от упълномощен от него представител -  лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . 
Върху опаковката участникът посочва:

> наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

> адрес за кореспонденция, телефон и по възможност -  факс и електронен адрес;
> наименованието на поръчката, дадено от възложителя
Опаковката включва опис на представените документи . документите по та. 39. ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39. ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

2.2. Всички документи трябва да оформени и подписани, съгласно указанията, заложени в 
настоящата документация. Когато се представят копия от документи, същите трябва да са 
заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са 
посочени конкретни изискванията за вида и заверката им.

3. Съдържание на Опаковката:

3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника -  попълва се Образец M l .

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо -  
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката. -  попълва се Образец Жв 2

3.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП:

3.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

3.2.1.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 3.2.1.1.

3.2.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се 
представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.
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3.2.1.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в 
него информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, когато е 
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 
електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, 
с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

3.2.1.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя.

3.2.1.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и преди подаването на 
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се 
описват в ЕЕДОП.

Важно:
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато 
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

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

3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 
възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, 
че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 
съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи:

3.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП -  документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

3.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП -  документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Важно:
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
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Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 
доказателства се посочват в решението за класират или, прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишеи от правото да 
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или 
акта.

3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, в
случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени 
в обединението.

Документът следва да съдържа следната информация:

> правата и задълженията на участниците в обединението;
> разпределението на отговорността между членовете на обединението;
> дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
> определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка.
3.5. Декларация за конфиденциалност съгласно чл. 102 от ЗОП -  (Образец №3)
3.6. Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици- (Образец № 4).

3.7. Декларация за липса на свързани лица по чл. по чл. 101, ал.11 от ЗОП (Образец № 5)
3.8. Техническо предложение -  (Образец № 6) съдържащо:
а. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника -  оригинал или нотариално заверено копие;
б. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане;
в. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
г. декларация за срока на валидност на офертата
д. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд
3.9. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ", в който се 

поставя „Ценовото предложение” на участника (Образец № 7).
Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената;
Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика 

"Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с ценовото предложение, ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата.

4. Запечатване
4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва: ___________________________________________________
ДО:Министерство на културата
гр. София -  1040, бул. „Ал.Стамболийски” № 17

О Ф Е Р Т А
За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ .......................................................................... ”(наименование на поръката)
Оферта о т :...............................................................................

(наименование на участника)
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Адрес за кореспонденция:
Телефон:............................
Факс: ...................................
e-mail:.................................

4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“, както 
и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 
съдържа ценовото предложение.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе 
начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

5. Място и срок за подаване на оферти

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: град София, бул. 
„Александър Стамболийски” № 17.

5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявлението.
5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

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

допълни или оттегли офертата си.
5.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата.
5.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 
„Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер).

6. Приемане и връщане на оферти

6.1. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, не се приемат за участие в процедурата и се 
връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред 
мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата 
от списъка се приемат. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в този 
списък.

7. Отваряне на офертите
7.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в часа, датата и мястото, посочени в Обявлението за обществената 
поръчка. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.

7.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

17



IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общи положения
Настоящото техническо задание се отнася до упражняване на строителен надзор и 

контрол при изпълнение на строително-монтажни работи по проект за преработка на одобрен 
инвестиционен проект за "Преустройство на съществуваща сграда в УПИ I, кв.500 в 
Национален Музеен комплекс -Юг" , находящ се в кв. 500, м. Центъра, зона „A-Север”, по 
плана на град София -  фаза 1. Проектът е изготвен от проектантски екип на „Янко Апостолов 
Архитекти” ЕООД, с главен проектант арх.Янко Апостолов, и е одобрен, с издадено 
разрешение за строеж N:63 / 14.05.2013г. от главния архитект на Столична община, влязло в 
сила на 03.07.2015г.

Одобреният проект за „Национален Музеен Комплекс -  Юг” обхваща сгради, които се 
намират в УПИ I, кв. 500, м. Центъра - ЗОНА А-СЕВЕР по плана на град София, и граничат с 
ул. Московска, Национален Музеен Комплекс -  Изток, бившата сграда на Националната 
Галерия за Чуждестранно Изкуство, сега крило Запад на Националната галерия, и сгради по ул. 
„Оборище”.

Преработката на инвестиционния проект е изготвена на основание чл.154, ал.5 и се 
налага поради променените инвестиционни намерения на Възложителя -  Министерство на 
културата, които се състоят в необходимост от етапноет на изпълнение -  поради липсата на 
финасиране за цялостно изграждане на Крило Юг. Във връзка с изискванията на Възложителя 
се предвижда двуфазно изпълнение на строителството в обема, изискан от Възложителя на 
базата на осигурения бюджет за това, като двата етапа на строителството са разделени с 
наименование „Фаза 1” и „Фаза 2”. Следва описание на обхвата им (поради голямата си 
дължина крило Юг на Национален Музеен Комплекс е съставено от два конструктивни блока -  
блок 1 (източен) и блок 2(западен), разделени с дилатационна фуга)

2. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде 
упражнен строителния надзор

Строежът е втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д” от ЗУТ и чл. 4, ал. 5, 
т.1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 за номенклатура на видовете строежи /ДВ бр. 72/15.08.2003 г. 
изм., ДВ бр. 98/11.12.2012 г./ на МРРБ с изключение на текущите ремонтни работи

Извършването на строително-монтажните работи са: разрушителни работи по блок 1 
(източен)- „фаза 1” от инвестиционния проект и изграждане на топла връзка между крило 
Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилища и реставрационни 
ателиета в Национален музеен комплекс -  крило Север и крило Изток и текущи ремонтни 
работи по част от крило Юг, която остава за временно ползване за нуждите на Министерство на 
културата.

2.1. Фаза 1 от строителството -  Разрушава се малката триетажна съществуваща сграда за 
освобождаване на терена за строителство. Разрушава се и едноетажната полумасивна 
пристройка на голямата сграда, долепена до северната й фасада към вътрешния двор. 
Изпълнява се шлицова стена за укрепване на изкопа и осигуряване на стабилност на съседните 
сгради и ул. Оборище. Изпълняват се разположените в сутерените на блок 2 конструктивни 
елементи -  фундаменти, колони, греди и етажни плочи , до коти -0,92 и -1,45. Не се извършват 
разрушителни дейности по голямата четириетажна сграда, част от крило Юг, която остава за 
временно ползване за нуждите на Министерство на културата. Изпълнява се предвиденото в 
проекта сградно канално отклонение за нуждите на крило Юг. Фаза 1 от строителството
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приключва със запечатване на конструктивните елементи и изпълнение на временен покрив за 
защита на строежа до реализиране на Фаза 2 от строителството.

За осъществяване на вътрешен достъп между сградите на крило Изток и крило Юг се 
предвижда изграждане на временна топла връзка -  покрита еднораменна стълба от метал и 
стоманобетон с покритие от лек материал.

2.2. Помещенията, обект на възстановяване и адаптиране се намират в сутерена на крила 
Север и Изток на Национален музеен комплекс (Национална галерия -  квадрат 500), първи 
(партерен) етаж на крило Север (едно депо за съхранение на изкуство и едно реставрационно 
ателие), както и на трети етаж на крило Север -  две реставрационни ателиета. При 
изпълнението на ремонта се предвижда свързване на техническата инфраструктура на 
помещенията с тази на останалата част на комплекса и обзавеждане на фондохранилищата с 
неподвижно обзавеждане за съхранение на експонати. Необходимо е извършване на основен 
ремонт на помещенията, като са предвидени следните дейности:

-монтаж на всички съоръжения от обслужващите ги ОВК инсталации -  отоплителни, 
вентилационни, контрол на влажността;

-захранване на всички климатични съоръжения с вода и осигуряване на канал за 
конденза, отделян при функционирането им. Осигуряване на вода и канал в реставрационното 
ателие;

-монтаж на всички обслужващи електрически инсталации -  силнотокови и слаботокови 
и охранителни;

-всички видове довършителни работи по настилки, тавани и стени;
-монтаж на демонтираното неподвижно оборудване за съхранение на изкуство във 

фондохранилищата (стелажи за картини и други експонати);
-адаптиране и преоборудване на помещенията за нуждите на Националната галерия, без 

промяна на конструкцията им и размерите им.
Помещенията, обект на ремонта, ще бъдат интегрирани в общата структура на 

комплекса и ще допълнят липсващи или недостатъчни обслужващи и служебни зони.
2.3. Извършване на текущи ремонтни работи по оставащата съществуваща 

четириетажната сграда от крило Юг както следва:
-в сутерена не се предвиждат ремонтни работи;
-на партерен етаж да се изпълнява смяна на дограма и боядисване на стълбищната клетка 

и стаята на охраната;
-на първи етаж да се изпълнява смяна на дограма, смяна на пана от окачения таван на 

голямата зала , демонтаж на мозаечни плочи по стълбища и площадки и замяната им с 
гранитогрес, боядисване по стени и тавани;

-на втори етаж да се изпълнява ремонт на стълбищната клетка (както на първи ет.), 
боядисване на санитарни възли и обслужващи помещения;

-на трети етаж да се изпълнява ремонт на стълбищната клекта, смяна на дограма, 
боядисване с латекс, подмяна на настилки в двете репетиционни зали с нова от същия тип;

-на четвърти етаж да се изпълнят ремонтни работи на билото на покривната 
конструкция, ремонт на хидроизолация по терасата, поставяне на топлоизолация на тераса и 
бордове;
-да се изпълни ремонт на улуци, водосточни тръби и аксесоари;

За цялата сграда да се изпълни полагане на топлоизолация по външни стени, около 
отвори и елементи, да се положат мазилки и боядисване.

3. Описание на дейностите, предмет на поръчката
Обект на поръчката е услуга - упражняване на строителен надзор и контрол при 

изпълнението на СМР и реализацията на гореописаният проект.
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Лицето упражняващо строителния надзор, трябва да:

3.1. упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и 
съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните 
правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните, и 
противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за 
строителните работи.

3.2. координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

3.3. контролира, отчита и удостоверява вида, количествата и стойността на извършените 
СМР на обекта, проверява съответствието и подписва количествените сметки представени от 
Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;

3.4. осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на 
Наредба № 3 от 31,07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
(ДВ, бр. 72/2003);

3.5. ежемесечно в срок до 5-то число на следващия месец, представя на Възложителя 
ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на 
изпълнение на строително -  монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности 
(видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените 
документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 
приложените и/или необходими мерки за решаването им.

3.6. осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя;

3.7. осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на 
строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 
Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

3.8. контролира съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните 
продукти;

3.9. осигурява предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на 
увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

3.10. осигурява присъствието на авторския надзор по съответните части на 
техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;

3.11. проверява и подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, 
издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените 
работи;

3.12. дава инструкции за точнО и качествено изпълнение на строително-монтажните 
дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите 
проекти;

3.13. обсъжда с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности 
възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко 
нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;

3.14. изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа;
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3.15. преди да разреши изпълнението на строителните работи, извършва проверка и 
установява съответствието на строежа с одобрения проект, разрешението за строеж и протокола 
за определяне на строителна линия и ниво;

3.16. информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, 
идентифицирани при изработването на документацията и мястото по проекта;

3.17. изгражда качествена система за контрол и на тази база прави преоценка на плана 
на строителя за осигуряване на качество;

3.18. съгласува работната програма на строителя и методите за изпълнение на 
работите;

3.19. проверява и одобрява плана за безопасност на строителя;

3.20. инспектира строителните работи и проверява дали изпълнението отговаря на 
спецификациите и проектната техническа документация;

3.21. осъществява мониторинг на прогреса на работите чрез сравняване на актуалния 
прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, изисква от строителя да 
предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес;

3.22. провежда месечни срещи за напредъка на работите, включително и финансовия, 
води протоколи на обсъжданията и изготвя месечни отчети за прогреса на работите;

3.23. контролира изпълнението на работните планове на строителя;

3.24. предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в 
управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, 
по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи и прекъсване или 
забавяне на напредъка на работите.

3.25. при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, 
изисква от строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с 
необходимите ресурси, за да завърши работите в първоначално уговорения срок за 
приключване на строителството

3.26. провежда регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на 
изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите 
инженерни практики;

3.27. следи и контролира качеството на работата на строителя и верността на 
резултатите от изпитванията за контрол на качеството;

3.28. изготвя всякакви промени, отнасящи се до количеството работи и периода за 
завършването им, ако са необходими за мястото, като получи одобрението на Възложителя 
преди това, в случай че промените засягат стойността на договора и/или периода за завършване 
на работите;

3.29. издава инструкции за отстраняване/ поправка на всички работи, които не 
отговарят на изискванията.

3.30. изисква изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа 
документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в 
предвидените от закона случаи;

3.31. подписва съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните 
дейности изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно 
чл. 175 и следващите от ЗУТ;
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3.32. внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал 
разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

3.33. участва при съставянето констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, след 
завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на 
проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е 
изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 
към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на 
строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя.

3.34. съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа 
и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 .

3.35. съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи 
и приключване на приемните изпитвания, да регистрира пред органа издал разрешението за 
строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, 
договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 
инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ.

3.36. изготви технически паспорт на строежите съгласно изискванията на ЗУТ и 
Наредба №5 / 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническите паспорти за 
всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на 
електронен носител

3.37. изготви и представи Доклад за въвеждане в експлоатация - докладът се изготвя 
след подписване на констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ и се представя на 
органите на ДНСК за приемане на и въвеждане на обекта в експлоатация. Доклада се представя 
в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител

3.38. извършва всяка друга дейност необходима за точното и качествено извършване на 
строителния надзор в обекта, съобразно нормативните изисквания.

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички 
други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за 
осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

4. Резултати, които трябва да бъдат постигнати:
4.1 изпълнение на всички действия касаещи независимия строителния надзор, 

регламентирани в действащото законодателство;

4.2 оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, 
сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;

4.3 издаване на разрешение за ползване на обекта.

5. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

5.1 законосъобразно започване на строежа;
5.2 пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;

5.3 изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 
изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ;

5.4 спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 
строителството;

5.5 недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
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5.6 годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

6. Рискове при осъществяване на предмета на поръчката

6.1. Рискове, произтичащи от условията за законосъобразно започване на строежа

• Наличие на Разрешение за строеж не обявено и/или с не изтекъл срок на обжалване, 
обжалвано или ако не без заверка „Влязло в сила”

• Не са изпълнени условията, отбелязани в Разрешението за строеж

• Не е изпълнено условието на чл.157 (2) от ЗУТ договорът с изпълнителя на строежа 
да е сключен със строител, който няма актуално удостоверение и талон от Регистъра.

• Строителят не е сключил и/или не е представил трудов договор с техническия 
ръководител на обекта.

6.2. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора за пълнота и правилно 
съставяне на актовете и протоколите по време на строителството

• пропуски в съставянето на някой акт или протокол извън задължителните по 
Наредба № 3 ;

6.3. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора за изпълнение на строежите 
съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2

• Чл. 168 (1), т. 5 от ЗУТ изисква от надзорника да осигури "годност на строежа за 
издаване на разрешение за ползване" и "недопускане увреждане на трети лица и 
имоти вследствие на строителството". Спазването на проекта е задължително, но 
може да се окаже недостатъчно условие за оневиняване на надзорника и ако се 
стигне до щети, няма да го предпази от солидарна отговорност

6.4. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора за спазване на изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд в строителството

• Строителният надзор по законово задължение поема функциите на координатор по 
безопасност и здраве и задължително съгласува ПБЗ

6.5. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора по недопускане на увреждане 
на трети лица и имоти вследствие на строителството

• Строителният надзор е констатирал, че изпълнителят не е направил валидна 
„Застраховка за трети лица” за конкретния строеж при застрахователни събития 
произтичащи от Договора, няма съгласуван „Проект за временна организация на 
движението” и строителният обект не е обезопасен

6.6. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора по годността на строежа за 
въвеждане в експлоатация

• Пречки по получаването на документ за експлоатация

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Комисия за разглеждане и оценка на офертите

1.1. Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите след изтичане 
на срока за приемане на офертите.
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1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 
интереси с участниците.

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 
във връзка със своята работа в комисията.

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие на 
изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 
процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
а. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
б. е възникнал конфликт на интереси;

1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. Публично отваряне на офертите

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 
самоличност и представяне на съответното пълномощно.

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

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

2.3. Най-малко трима от членовете й подписват техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“

2.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

2.5. С извършване на действията по т. 2.2 -2.4 приключва публичната част от заседанието 
на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

3. Действия на комисията след отваряне на офертите

3.1. Комисията разглежда информацията в ЕЕДОП за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3.1. и 
изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3.1. участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 
и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления 
за участие.

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата 
или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват кандидата или участника.



3.4. След изтичането на срока по т. 3.3 комисията пристъпва към разглеждането на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

3.5. Комисията при необходимост може по всяко време:
3.5.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица;
3.5.2. При извършване на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата, 

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

4. Отваряне на ценовите оферти
4.1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не ее отваря.
4.2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 
офертите по другите показатели.

4.3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 
отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 2.1. Комисията обявява 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и 
ги оповестява.

5. Отстраняване на участници в процедурата

5.1. Комисията след прилагане на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП предлага 
за отстраняване от участие в процедурата участник:

а) който, не е отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 
посочено в обявлението за обществена поръчка;

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП;

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

г) който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, еоциалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 
които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

д) който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е 
приета съгласно чл. 72, ал. 3 -  5 от ЗОП.

е) участници, които са свързани лица.
6. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

6.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 
срок от получаване на искането.

6.2. Обосновката по т. 6.1 може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 
строителството;
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3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.

6.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 
относно обстоятелствата по т. 6.2, на които Се позовава участникът. При необходимост от 
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

6.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 
на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 
10 от ЗОП.

6.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 
предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 
ДФЕС.

7. Оценка на офертите и класиране на участниците

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

7.2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.

7.3. В случай че ценовите предложения на две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

VI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

1.1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада на комисията възложителят издава 
решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

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

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, 
ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на недискриминационните 
правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

2. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 
мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Сключване на договор
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1.1. Възложителят сключва договор е участника, класиран на първо място и определен за 
изпълнител.

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, възложителят 
може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да 
сключи договор с него.

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 
документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 
е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 
обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената 
поръчка.

1.4. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 
изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в 
сила на всички решения по процедурата.

1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на 
обществената поръчка.

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

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

а. документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;
б. актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Тези документи се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива;

в. определената гаранция за изпълнение на договора;
г. доказващи извършването на съответна регистрация, както и да представи документ или 

изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно 
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в 
условията на обявената поръчка.

2.2. Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „б” са достъпни чрез публичен 
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 
орган на възложителя по служебен път, възложителят няма право да ги изисква.

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т. 2.1, б. „б”, издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.4. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 
държавата, в която е установен.

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 
закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 
съответната държава.

3. Сключване на договор с подизпълнител
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3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата.

3.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 
доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 
поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за 
услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за 
подизпълнение.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ

1.0бщи указания - разяснения

1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията на 
обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в срок до 3 дни от 
получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.

2. Разходи по подготовка на офертата

Всички разходи, свързани с участието в настоящата процедура за възлагане на 
обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с 
обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

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

1.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 
събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието.

1.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема 
предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато 
последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

1.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 
възложителя.

1.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това 
е изрично указано при посочването на съответния срок.
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