
Пловдив 4000, ул.”Иван Вазов” № 19, тел./факс: 032 62 42 55 ; 032 62 44 68, e-mail: patriarcha@abv.bg

УТВЪРДИЛ: ________(П)________/Валентина Стоенчева-Георгиева/
ДИРЕКТОР НА  СУ „Св.Патриарх Евтимий“
Подписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЪМ ОБЯВА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,
АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ за обособяване на Природо-научен
център  „От атома до космоса“, ремонт на учебни кабинети, хранилище и коридор на втория
етаж в учебната сграда на СУ „Свети Патриарх Евтимий”,  град Пловдив, ул.„Иван Вазов”

№19, съгласно Техническа спецификация с количествена сметка на видовете и количествата
СМР-Приложение №1 към документацията на Възложителя.“

1. Техническа спецификация на видовете и количествата СМР предмет на поръчката-
Приложение №1

2. Указания за съдържание и подготовка на оферти и изисквания към кандидатите за 
участие  

3. Образци:

Образец № 1 Оферта за участие по образец на Възложителя

Образец № 2 Представяне на участника – документ по образец на Възложителя

Образец № 3 Декларация, че участникът е направил оглед на сградата и помещенията, които ще се 
ремонтират.

Образец № 4 Декларация по чл.54, ал.1,т.1,2 и  7 от Закона за обществените поръчки – участникът 
не е осъждан и не е налице конфликт на интереси  

Образец № 5 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки за 
наличие/липса на данъчни задължения и др.обстоятелства 

Образец № 6 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Образец № 7 Декларация по чл.64, ал.1, т.4 и т.6 от Закона за обществените поръчки – 
доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – описание на
материални ресурси и лицата, които ще участват при изпълнение на поръчката

Образец № 8 Списък по чл.64, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки –  за изпълнени 
договори за строителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на 
обществената поръчка, изпълнени през последните 5(пет) години  

 1



Образец № 9 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл.
107, т. 4 от ЗОП

Образец №10 и
№10а

Декларация за ползване на подизпълнител; Декларация-съгласие от подизпълнител

Образец №11 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора по чл.39, ал.3, 
т.1, б.“в“ от ППЗОП 

Образец № 12 Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и  условията на труд 

Образец № 13 Справка за оборота на участника, в сферата попадаща в обхвата на поръчката  

Образец №14 Проект на договор за обществената поръчка

Образец №15 Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложена Спецификация с 
количествена сметка.

Образец №16 Ценово предложение  за  изпълнение  на  поръчката  с  приложена  Спецификация  с
количествено-стойностна сметка.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
ПО ОБЯВА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА

СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(ЗОП), ПО РЕДА НА ЧЛ. 187-194 ОТ ЗОП И ЧЛ. 96-97 ОТ ППЗОП 

 С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ за обособяване на
Природо-научен център  „От атома до космоса“, ремонт на учебни кабинети, хранилище и

коридор на втория етаж в учебната сграда на СУ „Свети Патриарх Евтимий”,  град Пловдив,
ул.„Иван Вазов” №19, съгласно Техническа спецификация с количествена сметка на

видовете и количествата СМР-Приложение №1 към документацията на възложителя.“

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ОБЕМ, СРОК И ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛ
     Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, на
стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Директорът на Средно
училище(СУ)  „Свети  Патриарх  Евтимий”  –  Пловдив,  с  Булстат  №115889082,  с  адрес  на
управление:   град  Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 19, в качеството на възложител по чл . 5,
ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Телефони за връзка: 032/ 624255-Директор; 032/624468-Гл.счетоводител
Интернет адрес: http://www.patriarcha.com, електронна поща/e-mail/: patriarcha@abv.bg

1.2. Правно основание за възлагане на поръчката
      Възложителят обявява настоящата процедура за събиране на оферти с обява за възлагане
на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, по реда на чл.187-194 от ЗОП и
чл.96-97 от ППЗОП, с оглед прогнозната стойност на поръчката.  За нерегламентираните в
настоящите указания, обявата и документацията условия по провеждането на процедурата се
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прилагат  разпоредбите  на  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП)  и  подзаконовите
нормативни актове.

1.3.Обект на поръчката:
     Строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.
     Място на изпълнение - Средно училище „Свети Патриарх Евтимий”, в град Пловдив, ул.
„Иван Вазов” №19

2.Предмет на поръчката:
     „Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ за обособяване на Природо-научен
център  „От атома до космоса“, ремонт на учебни кабинети, хранилище и коридор на втория
етаж в учебната сграда на СУ „Свети Патриарх Евтимий”,  град Пловдив, ул.„Иван Вазов”
№19, съгласно Техническа спецификация с количествена сметка на видовете и количествата
СМР-Приложение №1 към документацията на възложителя.“

2  .1. Подробно описание на видовете дейности и изпълнението им:

2.1.1.  Изпълнението  на  поръчката  включва  извършването  на  конкретни  СМР  в
определени учебни кабинети в учебната  сграда на СУ „Св.Патриарх Евтимий“,  подробно
описани по видове дейности и количества в Техническата спецификация-Приложение №1
към  документацията  на  Възложителя  и  съгласно  изготвените  работни  проекти  на
Възложителя.

Разделянето на  обществената  поръчка на  обособени позиции е нецелесъобразно за
Възложителя, тъй като предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и
взаимозависими  строително-ремонтни  дейности  на  отделни  части  от  една  сграда  и
възлагането на изпълнението на предмета на поръчката на един изпълнител е оптималният
вариант от техническа и организационна страна,  включително за  недопускане  на риск от
недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до съществени затруднения
и дори невъзможност за неоправдано дълги периоди от време за нормалния учебен процес.
Същевременно,  както видовете и обеми работа,  така и прогнозната стойност показват,  че
изпълнението  е  по  възможностите  на  сравнително  голям  кръг  потенциални  участници,
включително  представители  на  по-малкия  бизнес,  като  не  се  изключва  и  възможност  за
наемане на един или повече подизпълнител/и от съответните участници.

  Всички необходими дейности, продукти, материали, техника, изделия, служители и
разходи  за  доставка  и  транспорт,  трябва  да  бъдат  осигурени  от  изпълнителя  и  техните
стойности да са включени в предложената цена.  
 Техническата спецификация с количествена сметка, Приложение №1, е неделима част
от документацията за участие  и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за
участниците. Предметът на обществената поръчка включва извършване на вътрешен ремонт-
строително-монтажни работи,  по видове и количества съгласно количествената сметка на
техническата спецификация – Приложение №1. 

 2.1.2. Изпълнение на СМР и изисквания за качество:
 Изпълнителят е длъжен:
-  при  изпълнение  на  всички  строително-монтажни  работи,  да  спазва  действащите
нормативни актове,  БДС, Правила за извършване  и приемане на  строителни и монтажни
работи  (ПИПСМР),  както  и  да  съгласува  действията  си  с  изискванията  на  Възложителя,
лицето, изпълняващо инвенститорски контрол и проектанта, осъществяващ авторски надзор;
- да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в
офертата му, действащото българско законодателство и уговореното в договора ; 
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-  да  осигурява  необходимите  материали,  оборудване,  инструменти  и  други  подобни,
необходими за изпълнение на дейностите; 
-  вложените  материали  и  изделия  при  изпълнение  на  строителните  и  монтажни  работи,
следва  да  отговарят  на  предвидените  такива  в  техническия  проект  и  техническите
изисквания  към  вложените  строителните  продукти,  съгласно  Закона  за  техническите
изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и  реда за
влагане  на  строителни  продукти  в  строежите  на  Република  България,  издадена  от
Министерството  на регионалното развитие  и благоустройството /Обн.  ДВ. бр.  14/2015 г.,
изм.  и  доп.  ДВ.  бр.  18/2016  г./,  включително  като  се  има  предвид,  че  сградата  е
предназначена за ученици. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в
същата  Наредба.  Влаганите  материали  и  изделия  трябва  да  бъдат  придружени  със
сертификат за качество и да бъдат предварително съгласувани/одобрени с  Възложителя;
-  да  работи  с  технически  правоспособни  лица  при  изпълнението  на  задълженията  си,
съгласно изискванията на възложителя и да осигури необходимия персонал за изпълнение на
договора;
- да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими
при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи;
- да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на
Възложителя,  всички появили се  в  гаранционния  срок  дефекти  и  скрити  недостатъци на
изпълнените от него строително-монтажни работи. 
- да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на
Възложителя,  всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи,  установени в
хода на изпълнението. 
-  по  всяко  време  да  осигурява  безпрепятствена  възможност  за  проверка  и  контрол  на
изпълняваните  отделни  видове  работи  от  определеното  от  Възложителя  лице,
осъществяващо  инвеститорски  контрол,  без  да  се  пречи  на  изпълнението  на  текущите
работи;
- да информира в писмен вид Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на
поръчката и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
-  да  поддържа  точно  и  систематизирано  пълна  и  точна  счетоводна  и  друга  отчетна
документация  за  извършените  дейности,  позволяваща  да  се  установи  дали  разходите  са
действително направени във връзка с изпълнението на договора;
-  да  поддържа  пълна  документация  относно  извършването  на  възложената  работа  и  да
съхранява  тази  документация.  В  тази  документация  се  включват  всички  документи,
отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите,
оправдаващи направени разходи.

 2.1.3. Безопасност и координация
 При изпълнение на строително-ремонтните дейности да се спазват всички изисквания
на  българското  законодателство  за  сигурност,  здраве  и  безопасност  на  труда,  както  и
изискванията за пожарна безопасност.
 Да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004.

 2.1.4. Защита на околната среда
 При извършване на СМР задължително да се включат мерки и дейности за опазване и
защита на околната среда,  подготовката за изпълнението на които да започне преди и да
продължи в периода на  СМР на обекта,  до предаването  му за  експлоатация,  с  цел да  се
гарантира  спазването  на  законовите  разпоредби  и недопускане  на  негативно  въздействие
върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в
района.
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 2.1.5. Обхват и изисквания към отделните СМР:
 Всички  предвидени  за  ремонт  класни  стаи,  хранилище  и  коридор,  трябва  да  се
изпълнят  съгласно Техническата  спецификация с  количествена  сметка – Приложение №1
към  документацията.  Помещенията  да  се  грундират  с  контактен  грунд,  шпакловат  и
двукратно да се  боядисат. Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият
пласт  да  се  пристъпи  след  изсъхване  на  предходния.  Вътрешните  гипсови   мазилки  и
шпакловка да  се изпълняват  и приемат съгласно   Правила за извършване и  приемане на
строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и изискванията на Възложителя. Всички дефекти
в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя. Боядисването да
е  със  съответната  боя  съобразно  предвиденото  за  всеки  вид  помещение  в  техническата
спецификация. По ръбовете на стените се монтират ъглопротектори. Монтаж на нови LED
осветителни тела,  ключове и контакти.  Демонтаж на съществуваща настилка,  доставка и
полагане на саморазливна замаска, доставка и монтаж на винилова настилка, монтиране на
бордове  и  завършващи  елементи  по  цокъл  на  винилова  настилка.  Настилките  да  се
изпълняват  и  приемат  съгласно  ПИПСМР  и  изискванията  на  производителя.  Основният
пласт  трябва  да  бъде  изсъхнал,  чист  от  прах  и  други  замърсявания,  трябва  да  е  равен,
хоризонтален, без локални повреди. Демонтаж на съществуващи врати, доставка и монтаж на
нови  MDF интериорни врати;  Демонтаж на съществуващи фасадни прозорци,  доставка и
монтаж  на  нови  фасадни  прозорци  –  PVC дограма(бяла) петкамерна  със  стъклопакет.
Доставка  и  монтаж  на  вертикални  платнени  щори.  Изборът  на  всички  цветове  и
материали  се  извършва  след  писмено  одобряване  от  Възложителя  по  предоставени
мостри  и  каталози. Качеството  и  вида  материали  трябва  да  са  в  съответствие  с
нормативните изисквания  и да са придружени с „Декларация за съответствие”.  

 2.1.6. Изменение на КСС:
 При установени по време на СМР разлики в предвидените количества на отделните
видове  и  количества  дейности,  вследствие  направени  точни  измервания  на  мястото  на
изпълнение, Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за необходимостта от промяна
на КСС при констатирани разлики в предвидените количества на отделните видове СМР.  В
този случай, конкретните количества по позиции на видове работи в заменителната таблица
следва да бъдат уточнени и декларирани в хода на изпълнение на СМР, като се отчитат,
фактурират и заплащат само ако е налице писмено съгласие от Възложителя. Изпълнителят
задължително  представя  към  окончателното  плащане  документи,  подкрепящи  исканите
промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи,
заповедна книга, актове за приемане на СМР и др. В случай че се налага промяна/замяна на
определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима,
само в  случай  че  качеството/техническите  характеристики  на  новия  вид материал  са  по-
добри,  а  единичната  цена  за  съответната  позиция  остава  същата  или  е  по-ниска,  от
съответната цена по договора с Изпълнителя.При искане за заплащане на средства за тази
промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите
промени – заменителна таблица и  констативни протоколи и други приложими. Няма да се
заплащат изпълнени позиции, които не са част от КСС и за които Изпълнителят не е получил
одобрение от Възложителя.

 2.1.7. Приемане на строителството
  След  изпълнението  на  СМР,  Изпълнителят  отправя  до  Възложителя  покана  да
направи  оглед  и  да  приеме  извършената  работа.   Приемането  се  извършва  с  двустранен
констативен протокол /Акт обр.19/, в който се описва извършената работа по вид, количество
и стойност, като към протокола се прилагат документи, удостоверяващи факта, че вложените
при  изпълнението  на  СМР  материали  отговарят  на  изискванията  на  техническите
спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
В протокола се вписват забележки на Възложителя за неточно изпълнение и се посочват
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срокове  за  отстраняване  на  констатираните  недостатъци,  като  тези  срокове  не  изменят
продължителността  на  сроковете за  изпълнение  на  СМР.  Изпълнителят  се  задължава  в
определения  му  срок  да  изпълни  предписаните  работи. Подписването  на  констативния
протокол следва да се извърши в срок не по-късно от три дни, считано от получаване на
поканата, отправена от Изпълнителя до Възложителя, освен ако страните се споразумеят за
друго.

 При  пълно  приключване  на  дейностите  по  договора,  Изпълнителят  съставя
окончателен Консативен приемо-предавателен протокол,  който се представя за подпис от
Възложителя.
  Възложителят  има право да  откаже  да  приеме  обекта/обектите  и/или  съответната
част/и от него/тях, ако открие недостатъци.   Недостатък е всяко неправилно изпълнение на
СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или
техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо
качество или такива, които не съответстват на указанията на Възложителя; (б) изпълнение в
нарушение  на  правилата  за  изпълнение  на  строителните  и  монтажните  работи  и/или
неизвършени и/или незавършени работи.  Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за
негова сметка, в определен от Възложителя срок.  Изпълнителят отговаря и за недостатъци
на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на
изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

 2.1.8. Изисквания към гаранционния срок
 Гаранционните  срокове  на  отделните  видове  СМР е  съгласно  предложението  на
участника,  посочено  в  техническото  предложение,  но  не  по-малък  от  предвидените  за
съответните  видове  работа  гаранционни  срокове  съобразно  посоченото  в  чл.20,  ал.4  от
Наредба  №  2  от  31.07.2003г.  за  въвеждане  в  експлоатация  на  строежите  в  Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти на МРРБ. Гаранционните срокове започват да текат от деня
на подписване на окончателния Констативен приемо-предавателен протокол (Акт обр.19). За
проявилите  се  в  гаранционните  срокове  дефекти  Възложителят  уведомява  писмено
Изпълнителя.  В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, е длъжен да започне
работа за отстраняване на дефектите  в минималния технологично необходим срок,  но не
повече от указания от Възложителя.

Изпълнителят следва да посочи гаранционните срокове на отделните видовете  СМР,
които да са подробно описани в Техническа спецификация.

   3. Срок за изпълнение. 
 3.1. Срокът за изпълнение на поръчката е  съгласно предложението на участника,
избран за изпълнител, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на
подписване на договора за изпълнение на поръчката, като не по-късно от 13.09.2017г.  следва
всички  възложени  СМР  да  се  изпълнят  и  предадат  на  Възложителя.  Крайният  срок  за
изпълнение на обекта не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или
форсмажорни обстоятелства. Поръчката се счита изпълнена с приемане на изпълнението с
подписването на двустранен констативен протокол (акт обр.19) между страните по договора,
без забележки.

3.2. Срокът на действие на договора включва срока за изпълнение  и гаранционния/те
срок/ове  или  най-дългия  гаранционен  срок,  ако  са  с  различна  продължителност.
Гаранционният  срок  започва  да  тече  от  датата  на  приемане  на  изпълнението  и  ще  бъде
определен съобразно предложението на участника, определен за изпълнител, но не по-кратък
от  минималните  срокове,  определени  с  нормативен  акт  или  от  Възложителя,  когато  са
предвидени такива.
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 4.     Прогнозната  стойност на  поръчката:  164  200.00  лв.  (сто  шестдесет  и  четири
хиляди  и двеста лева)   без  включен ДДС, съответно 197 040.00лв. с включен ДДС, като в
прогнозната стойност са включени обща стойност на СМР, обект на поръчката в размер на
149270.00лв. без ДДС  и 10% непредвидени разходи в размер на 14 930.00лв. в случай, че
възникване  необходимост  от  извършване  на  непредвидени  СМР.  Общата  стойност  на
поръчката с 10% непредвидени разходи не може да надвишават посочените  суми. Оферти с
цени, надвишаващи прогнозните цени на Възложителя ще се отстраняват от участие и
няма да се допускат до класиране от комисията. 

4.1. Цена, начин на плащане, източник на финансиране

Обществената поръчка се финансира от бюджета на училището както и предоставени
суми по Договор EDU.0152.20170124, сключен между СУ "Свети Патриарх Евтимий”, град
Пловдив и Фондация „Америка за България”-САЩ за изпълнение на проект Природо-научен
център  „От атома  до космоса“.  Цената  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  ще бъде
определена в договора за изпълнение въз основа на ценовото предложение на участника,
определен  за  Изпълнител,  което  не  може  да  надхвърля  прогнозната  стойност  по  т.4,
редложена от участника, избран за изпълнител, включително и максималната стойност на
непредвидените разходи не могат да надвишават 10 % (десет процента) от стойността без
ДДС.

 Ценовата оферта на участника следва да има подробна  разбивка по отделните
видове  и  количества  СМР.   Участникът  следва  да  посочи  и  технико-икономически
показатели формирали цената, която предлагат за изпълнение на СМР. Единичните цени на
видовете  СМР  да  бъдат  изготвени  със  следните  елементи  на  ценообразуване:    Средна
часова  ставка;  Допълнителни  разходи  върху  труда;  Допълнителни  разходи  върху
механизацията; Доставно-складови разходи; Печалба; Разходни норми -УСН, Билдинг, СЕК.
В случай,  че  поради  непредвидени  обстоятелства  е   необходимо  да  се  извършат  СМР в
количества, повече от посочени в техническата спецификация или други нововъзникнали в
процеса на извършване СМР, които са съществено необходими за качествено изпълнение на
поръчката,  Изпълнителят  няма  право  да  ги  извършва  без  предварително  писмено
уведомление и съгласие от Възожителя, като се подписва допълнително споразумение към
Договора за извършване на СМР и се извършват по единични цени, посочени в техническото
предложение  или  ако  няма  такива,  съгласно  посочените  размери  на  елементите  на
ценообразуване.

Цената, посочена от участниците следва да включва доставката на всички необходими
продукти,  материали,  консумативи  и  изделия,  извършването  на  всички  дейности  по
демонтаж,  монтаж,  ремонтни  и  инсталационни  работи,  възнаграждения  на  персонала,
извозване и депониране на отпадъци, транспортни работи, командировъчни, печалба и други.
Възложителят няма да заплаща сума в допълнение или надвишаваща цената по договора,
освен  за  допълнително  възложени  непредвидени  СМР.  На  плащане  подлежат  само
действително извършените и приети СМР, включващи доставки и услуги.

4.1.1. Възложителят ще плати авансово  30 % (тридесет процента) от общата стойност
на  договора  с  ДДС,  съобразно  предложените  от  Изпълнителя  цени  (без  включени  10%
непредвидени разходи),  платим в срок до пет  работни дни след подписване  на  договора
срещу представена от изпълнителя фактура;

 4.1.2. Междинни плащания в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на
изпълнените и приети СМР, платими  в срок до 7(седем) дни от подписване на съответния
констативен  приемо-предавателен  протокол  (Акт  обр.19)  и  представяне  на  фактура  от
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Изпълнителя,  като  при  всяко  междинно  плащане  се  извършва  приспадане  на
пропорционална част(30%) от аванса;
 4.1.3. Окончателно плащане в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на
изпълнените  и  приети  СМР,  платими  в  срок  до  60  (шестдесет)  дни  от  подписване  на
окончателен  констативен  приемо-предавателен  протокол  (Акт  обр.19)   и  представяне  на
фактура от Изпълнителя;

Възложителят  ще  извърши  плащането  по  банков  път,  въз  основа  на  следните
документи:

- двустранно подписан констативен  приемо-предавателен протокол /акт  обр. 19/ от
представители  на  Изпълнителя  и  Възложителя,  към  който  са  приложени  съответни
сертификати  за  произход  и  качество  на  материалите,  изделията  и  консумативите,
гаранционни  карти  и  други  документи  съобразно  естеството  на  изпълнението;  когато
документ е съставен или издаден на чужд език, същият се придружава с превод на български
език;

- надлежно оформена оригинална фактура, представена от Изпълнителя. 

Срокът  за  плащане  започва  да  тече  от  датата  на  постъпване  при  Възложителя  на
последно представения от посочените документи.

Обществената  поръчка  се  финансира  от  бюджета  на  училището  както  и  с
предоставени суми по Договор EDU.0152.20170124, сключен между СУ "Свети Патриарх
Евтимий”-град Пловдив и Фондация „Америка за България”-САЩ  за изпълнение на проект
Природо-научен център „От атома до космоса“

Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило
и се подписват от лице или лица, законни представители или надлежно упълномощени за
това от участника.

 
II. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА

ОФЕРТИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИ и ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 

Офертите,  допуснати  до  участие  в  процедурата,  се  оценяват  по  критерий
„Икономически най-изгодна оферта", където класирането се извършва на база получената
от  всяка  оферта  "Комплексна  оценка"  (КО),  като  сума  от  индивидуалните  оценки  по
предварително  определените  показатели.  Показателите  за  оценяване  на  офертите  се
изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане
„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Показатели за оценяване на офертите:
5. Критерий за оценка на офертите:  

     Класирането  на  офертите  се  извършва  след  определяне  на  комплексна  оценка,
изчислена на база на оценки по всеки показател,  с посочена относителната тежест,  която
възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната
оферта.

Комисията разглежда предложенията, като ги класира с комплексна оценка  КО = К1+
К2 по следните критерии:

5.1.  Оценка на  Офертата  за  предложена  обща цена без  ДДС за извършване  на
СМР, предмет на поръчката /К1/, с относителна тежест 60% и максимален брой точки
до 60.

Предложената от всеки кандидат цена се изчислява по следната формула:
К1 =  (К1 мin / К1уч. ) x 60
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Където К 1уч  е предложената от съответния участник цена.
К1 мin.  е предложената най-ниска цена от участник. Максимален брой точки по този

показател 60.

5.2.  Срок за  изпълнение  и  предаване  на  възложените  СМР след  сключване  на
договора,  посочен  от  участника,  но  не  по-дълъг  от  60  календарни  дни  /К2/,  с
относителна  тежест  40%  и  максимален  брой  точки  -  40  точки.  Оценката  по  този
критерии ще се формира по следният начин:

К2 =  (К2 мin / К2уч. ) x 40
Където К 2уч   е предложеният от съответния участник срок за извършване и предаване

на СМР.
К2мin.  е предложеният най-кратък срок от участник. Максимален брой точки по този

показател 20.

  Максимален  брой точки по  всички показатели  100т. Точките  се  закръглят  до
втория знак след десетичната запетая. Офертата получила най-голям брой точки се класира
на първо място.   В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни,
за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска
цена.     Ако икономически най-изгодната оферта не   м  оже да се определи по реда посочен    в
предходното изречение  , Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти.

III. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

6.     Способ за събиране на оферти за участие в поръчката на стойност по чл.20,
ал.3 от ЗОП – ОБЯВА публикувана на Профила на купувача на интернет страницата на СУ
„Св. Патриарх Евтимий” заедно със съпътстващата я документация и проект на договор и
Информация за публикуваната обява на Портала на обществените поръчки в Агенцията на
обществените поръчки до всички заинтересовани лица.

             7. Условия за участие в процедурата и изисквания към участниците:

         7.1.  Общи изисквания:
В  обществената  поръчка  може  да  участва  всеки,  който  отговаря  на  условията,

посочени  в  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП),  Правилника  за  прилагане  на  ЗОП
(ППЗОП) и в настоящата обява изисквания на Възложителя.
            Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
дружествата,  регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим  и  на
свързаните  с  тях  лица,  включително  и  чрез  гражданско  дружество/консорциум  в  което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен
при  наличие  на  изключенията  по  смисъла  на  чл.  4  от  Закона  за  икономическите  и
финансовите  отношения  с  дружества,  регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

В  случай  че,  участникът  участва  като  обединение,  което  не  е  регистрирано  като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или
друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в
което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които
ще  изпълнява  всеки  член  на  обединението.  Документът  трябва  да  бъде  представен  в
заверено от участника копие, като при определяне за изпълнител се задължава да представи
оригинал или нотариално заверен препис непосредствено преди сключването на договора.

Участниците в обединението трябва да определят партньор,  който да представлява
обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в договора, или в
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друг документ, подписан от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава
на обединението след подаване на офертата. Когато участникът, определен за изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма
изискване  за  създаване  на  юридическо  лице,  но  договорът  за  обществена  поръчка  се
сключва  след  като  изпълнителят  представи  пред  възложителя  заверено  копие  от
удостоверение  за  данъчна  регистрация  и  регистрация  по  БУЛСТАТ  на  създаденото
обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.  Лице,  което участва  в  обединението или е  дало съгласие и
фигурира  като  подизпълнител  в  офертата  на  друг  участник,  не  може  да  представя
самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с§1,т.13 и 14 от ДР на
Закона  за  публичното  предлагане  на  ценни  книжа,  не  могат  да  бъдат  самостоятелни
участници в настоящата обществена поръчка.

ВАЖНО!!!
Съгласно  чл.  46,  ал.  1  от  ППЗОП  участниците  са  длъжни  да  уведомят  писмено

възложителя  в  3-дневен  срок,  в  случай  че  се  окажат  свързани  лица  с  друг  участник  в
настоящата поръчка.

 
                7.2. Изисквания за личното състояние: 

За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7
от ЗОП. 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има 
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

От участие  в  обществената  поръчка  се отстранява  кандидат,  за  който е  налице
което и да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.7 от Закона за
обществените поръчки, а именно:

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

т.2 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна;

т.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на взложителя и на кандидата или 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;    
                 т.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

т.5. е установено,че:
а) е  представил  документ  с  невярно  съдържание,  свързан  с  удостоверяване

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
т.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Забележка: При участие на подизпълнители или използване капацитета на

трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от
обществената поръчка.

Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1,т. 1, т.
2 и т. 7 от ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника - чл. 40, ал.2 от
ППЗОП, а именно:

 1. при  събирателно  дружество  -  лицата  по чл.  84,  ал.  1 и чл.  89,  ал.
1 от Търговския закон; 

2. при  командитно  дружество  -  неограничено  отговорните  съдружници  по чл.
105 от Търговския закон; 

3. при  дружество  с  ограничена  отговорност  -  лицата  по чл.  141,  ал.
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1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

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

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

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона

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

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в  останалите  случаи,  включително  за  чуждестранните  лица  -  лицата,  които

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

Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за
обстоятелствата по чл. 54,  ал.  1,  т.  3-5 от ЗОП се подписва от лицето,  което може
самостоятелно да го представлява.

Когато  участникът  е  обединение  от  физически  и/или  юридически  лица,
изискванията на чл.  54,  ал.  1,  т.  1-5 и т.  7  от ЗОП, се прилагат за всеки член на
обединението.

Изискуеми  от  Възложителя  документи  за  удостоверяване  липсата  на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП:

1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на
обстоятелствата  по  чл.  54,  ал.  1,  т.  1-5  и  т.  7  от  ЗОП  със  собственоръчно  подписани
декларации, по образец на Възложителя. Декларацията за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се подписва от всяко лице, което представлява участника, по
образец на Възложителя към документацията на профила на купувача. Когато участникът
се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3-5  от  ЗОП  се  подписва  от  лицето,  което  може  самостоятелно  да  го  представлява.
Декларациите се  представят и  от подизпълнителите и третите  лица,  ако има такива по
посочения начин.

2. Преди  сключване  на  договора  за  обществената  поръчка  Възложителят
изисква  от  участника,  определен  за  изпълнител,  да  предостави  съответните  актуални
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата съгласно чл. 58 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.

На основание  чл.  57  от  ЗОП,  участникът  ще бъде  отстранен  от  участие  в
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

  7.3.        Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

  Участникът следва да е вписан  в централния професионален регистър на строителя,
за изпълнение на строежи с обхват: строителни дейности по обекти от групата и категорията
на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка или по-висока съгласно Наредба №1
от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи и  чл.137 от ЗУТ 

 Участникът следва да представи нотариално заверен препис от документ за вписване в
ЦПРС съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗУТ и/или аналогичен регистър за чуждестранен
участник съгласно законодателството на държавата-членка по неговото установяване.

 7.4.        Икономическо и финансово състояние:

 7.4.1. Участникът  трябва  да  притежава  валидна  застраховка  „Професионална
отговорност при строителство”, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на
строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на
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други  участници  в  строителството  и/или  на  трети  лица,  вследствие  на  неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник,
установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност
следва  да  бъде  съгласно  чл.  171,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията  (ЗУТ)  и
НАРЕДБА за  условията  и  реда  за  задължително  застраховане  в  проектирането  и
строителството,  приета  с  ПМС  №  38  от  24.02.2004г.,  съобразно  минималните  размери
посочени в чл.5, ал.2 от Наредбата, според категорията строеж, определен съгласно чл.137,
ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази съгласно чл.171а,  ал.1 от
ЗУТ,  но  направена  съгласно  законодателството  на  държавата  където  е  установен/
регистриран участника.
 Доказване: 
 Нотариално заверен препис на застраховка „Професионална отговорност”  съгласно
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, валидна за срока на изпълнение на договора, отговаряща на групата и
категорията строеж съгласно предмета на настоящата поръчка, или еквивалентна съгласно
чл.171а,  ал.1 от  ЗУТ.  В случай  на  участие  на  обединение,  което не  е  регистрирано  като
самостоятелно  юридическо  лице,  както  и  в  случаите,  когато  се  ползва  подизпълнител,
застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от
подизпълнителите  и/или   третите  лица,  които  ще  изпълняват  дейности  свързани  със
строителството.

 7.4.2. Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката в размер на 100 000 лв. общо за последните три приключили финансови години в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
 Доказване: 
 Участникът представя Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката
за  предходните  три  приключили  финансови  години,  по  образец  на  Възложителя  към
документацията.
  

  7.5.     Технически възможности и професионални способности   на участниците:

 7.5.1. Участникът следва да е изпълнил договори за строителство  с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, като в петгодишен предходен период, считано от
крайния срок за подаване на офертите назад, трябва да има изпълнени поне 2 (два) договора
за  строителство  с  идентичен  или  сходен  предмет  и  обем,  с  настоящата  поръчка  на
Възложителя.    Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“,  трябва да се
разбира извършването на строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на
жилищни, общественообслужващи или смесени сгради, които да включват най-малко две от
следните групи ремонтни дейности: поставяне на настилки, измазване, сухо строителство,
бояджийски  работи,  подмяна  и  поставяне  на  дограма,  полагане  на  електро  или  ВиК
инсталации.

      Документ, с който се доказва: Участниците представят Списък по чл.64, ал.1, т.1 от
ЗОП  по  образец  на  Възложителя  към  документацията,  в  който  се  посочва  изпълненото
строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, с
отразяване  на  публични  регистри,  в  които  се  съдържа  информацията,  с  посочване  на
стойностите,  датите  на  сключване  на  договора;  срок  и  място  на  изпълнение  и  данни  за
получателите(име,  адрес,  лице  за  контакт  и  телефон),  или  се  представят
Удостоверения/Препоръки/Референции,  които  следва  да  са  подписани  от  законен
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представител  на  получателя,  с  печат  и  да  бъде  представена  в  оригинал  или  нотариално
заверен препис. 

 7.5.2.  Минимални  изисквания  за  персонал -  Участникът  трябва  да  разполага  с
персонал  –  ключови експерти  /специалисти/  и  работници,  който  трябва  да  включва  най-
малко посочения брой лица с образование и професионална квалификация, а именно:
 1/  Технически  ръководител  на  строително-монтажни  и  ремонтни  работи
(СМРР)– строителен техник  /  строителен инженер   - 1 брой, който е:
 а) строителен  инженер,  архитект,  или  инженер,  с  придобита  образователно-
квалификационна  степен  „бакалавър”  или  „магистър”  в  областта  на  строителството,  или
строителен  техник  със  средно  техническо  образование и  техническа  правоспособност
съгласно чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията, а за чуждестранно лице -
съгласно изискванията на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ;
 б)  с минимум 3 (три) години професионален  стаж по специалността;
 в) с опит като технически ръководител в изпълнението на поне 2 (два) строителни
обекта, еднакви или сходни с предмета на поръчката, включващи основен или текущ ремонт
на жилищна, административна или смесена сграда;
 г) назначен по действащ трудов договор от участника, а при участник – обединение –
от съдружника в обединението, който е определен за изпълнител на по-голям дял от СМР.
 Забележка:  За  изпълнение  на  изискванията  за  образование  се  приема  и  висше
образование,  придобито преди влизането в  сила на ПМС № 125 от 2002 г.,  когато е  в
област и/или направление, едноименни/еквивалентни на посочените по-горе. 

 2/   Експерт  Координатор  по  безопасност  и  здраве –  1  брой,  отговарящ  на
изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5 ал. 2 от  Наредба № 2 от 22.03.2004 г. от за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи, който е:
 а) със  завършено  средно  специално  образование  –  Строителство  и
архитектура или  висше  образование  –  образователно-квалификационна  степен  минимум
„бакалавър“ в област „Технически науки“ или „Стопански науки“ съгласно Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125
от 2002 г. и специалност в областта на строителството или икономиката, или еквивалентна
образователна степен с еквивалентна професионална квалификация, придобита в чужбина, в
област, еквивалентна на посочената;
 б) с документ за успешно преминат курс/обучение по безопасност и здраве;
 в) с минимум 2 (две) години опит като координатор по безопасност и здраве или
опит като координатор по безопасност и здраве в изпълнението на поне 2 (две) строителни
дейности, свързани със строително-монтажни или строително-ремонтни работи.
 За  чуждестранен  участник  изискването  се  прилага  съгласно  националното
законодателство на държавата по установяване на участника. 

Забележка:  В  случай,  че  техническият  ръководител  притежава  удостоверение  за
Координатор по безопасност и здраве в  строителството не е  необходим допълнителен
експерт за тази дейност. 

3/ Експерт Отговорник по качеството – 1 брой, който е:
 а) със завършено средно специално образование – Строителство и архитектура или
висше - образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ в област „Технически
науки”,  с  професионално  направление  „Архитектура,  строителство  и  геодезия“  съгласно
Класификатора  на  областите  на  висше  образование  и  професионалните  направления,
утвърден с ПМС № 125 от 2002г., професионална квалификация „строителен инженер“ или
„инженер“,  специалност  „Строителство  на  сгради  и  съоръжения”  или  „Промишлено  и
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гражданско  строителство”,  или  еквивалентна  образователна  степен  с  еквивалентна
професионална квалификация, придобита в чужбина, в област, еквивалентна на посочената;
 б) с  опит  като  отговорник  по  качеството  не  по-малко  от  1  (една)  година  или  в
изпълнението на поне 2 (две) строителни дейности, включващи основен или текущ ремонт на
жилищна, административна или смесена сграда, поне едната от които дейности да включва
довършителни или ремонтни работи;
 в)  наличие на лиценз/сертификат/удостоверение или друг документ от компетентен
орган за преминато обучение за контрол върху качеството за изпълнение в строителството.

 4/  Работници  – 3 броя,  всеки от които с професионална квалификация в поне една
дейност в обхвата на групите работи,  посочени в количествената  сметка от техническите
спецификации.
 Участникът следва да разполага с необходимите технически средства и   съоръжения
за изпълнение на СМР и осигуряване на качеството.

 Доказване: Участниците  декларират  съответствието  си  с  минималните  изисквания  за
технически средства и персонал, като представят  информация в Списък по чл.64, ал.1, т.6 от
ЗОП по образец на Възложителя към документацията, като за персонала, който ще изпълнява
поръчката,  се  посочват  данни,  доказващи  изпълнението  на  съответните  минимални
изисквания  за  образование,  професионална  компетентност  и правоспособност  за всяко от
лицата, в т.ч.: 

  име, презиме и фамилия на лицето;
  образование/специалност/професионална квалификация;
  правоспособност – когато се изисква преминат курс/издаден документ;
  придобит стаж и/или участие в дейности/проекти,  при изпълнението на които лицето е

придобило изискуемия опит – посочване на работодател/проект, начало и край на работата,
в която е участвало.

Участникът, определен за изпълнител, преди сключването на договор представя съответните
документи за доказване изпълнението на посочените минимални изисквания към персонала –
копия от дипломи, удостоверения и др.
Важно:   При изпълнение на поръчката определеният за изпълнител участник е длъжен да
осигури освен посочените членове на екипа, и всички експерти, специалисти и работници,
необходими за цялостното, качествено и в срок изпълнение на предвидените работи.

 7.5.3.  Участникът следва да притежава валиден до края на срока на договора
сертификат  за  внедрена  система  за  управление  на  качеството  ISO  9001:2008/или  ISO
9001:2015 или еквивалентен, с обхват в предмета на поръчката.

  7.5.4.  Участникът следва да има внедрена система за управление на околната
среда   ISO  14001:2004  или  ISO  14001:2015  или  еквивалент  с  обхват  строителство,  като
сертификатът трябва да е валиден до края на срока на договора.

 Обстоятелствата се удостоверяват с Копия на сертификати за внедрена система
за управление на качество и околната среда  .Участникът може да представи еквивалентен
сертификат,  издаден  от  орган,  установен  в  друга  държава  членка  (чл.  64,  ал.  6  ЗОП).
Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за управление
на качество и опазване на околната среда в случай, че за него е налице хипотезата на чл. 64,
ал.  7  ЗОП.  Изискания  сертификат  трябва  да  е  издаден  от  независими  лица,  които  са
акредитирани  съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП. 
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                     Всички разходи на изпълнителя за възнаграждения за труд, осигуровки, данъци, 
разходи, механизация, транспорт, печалба и всякакви други разходи свързани с дейността, 
следва да са включени в общата формирана цена.   
                  Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
посочените  изисквания  за  техническа  и  професионална  възможност  за  изпълнение  на
поръчката, следва да са изпълнени от поне един от членовете на обединението.
    При условие, че участникът не отговаря на посочените условия, няма да бъде 
допуснат до класиране и разглеждане на ценовото предложение.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА
ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ

 7.6. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и обезпечаване
на гаранционното поддържане, условия и начин на плащането й. 

 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет)  % от стойността на
договора  без  ДДС.    Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  може  да  се  представи  под
формата на:
 а) банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие
че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
 б) парична сума, преведена по сметка на  СУ „Свети Патриарх Евтимий“, а именно:
Банка ТБ „Инвестбанк” АД
IBAN:  BG 71 IORT 73753102006800
BIC:  IORT BGSF
 В  нареждането  за  плащане  следва  да  бъде  записан  текстът:  "Гаранция  за  добро
изпълнение на ОП, с предмет:   „Извършване на  СМР за обособяване на  Природо-научен
център  „От атома до космоса“ на СУ „Свети Патриарх Евтимий”
 в) застраховка,  която обезпечава  изпълнението  чрез  покритие  на  отговорността  на
изпълнителя.
 Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 
 Когато  участникът  избере  гаранцията  за  изпълнение  на  договора  да  бъде  банкова
гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на СУ
„Свети Патриарх Евтимий“ град Пловдив и да е със срок на валидност  не  по-кратък от 12
(дванадесет)  месеца  от  подписване  на  окончателния  констативен  приемно-предавателен
протокол (Акт обр.19), като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се
удължава  или  се  издава  нова.   Да  съдържа задължение  на  банката  -  гарант  да  извърши
плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение
на  задължение  на  Изпълнителя  или  друго  основание  за  задържане  на  гаранцията  за
изпълнение по  договора. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията
за  изпълнение  във  формата  на  банкова гаранция,  както  и  по усвояването  на  средства  от
страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
      Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция,
то  тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
  Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на
банковата гаранция или застраховката или оригинала на платежния документ за внесената по
банков път гаранция за изпълнение на договора  преди подписването на самия договор.
Гаранцията  за  изпълнение,  преведена  по  банков  път,  следва  да  е  постъпила  реално  в
банковата  сметка  на  Възложителя  не  по-късно  от  датата  на  сключване  на  договора  за
обществената  поръчка.   Условията  и  сроковете  за  задържане  или  освобождаване  на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 
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 8  . Съдържание на опаковката на участника.

      8.1.   Списък на документите,  съдържащи се в офертата,  подписан  и подпечатан от
участника;

    8.2. Оферта  с посочен срок на валидност - по образец на Възложителя /Образец №1/;

     8.3. Представяне  на  участника,  по  образец  на  Възложителя  /Образец  №2/ което
включва :

 а)  посочване  на  единен  идентификационен  код/ЕИК/ по  чл.  23  от  Закона  за
търговския  регистър за  българско  юридическо  лице; документ  за  регистрация  на
чуждестранно  лице,  съобразно  националното  му  законодателство  (заверено  от  участника
копие) и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата,  в  която  участникът  е  установен,  когато  участникът  е  юридическо  лице  или
едноличен търговец,  копие от документа за самоличност,  когато  участникът  е  физическо
лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако
участникът е  обединение,  което не е  юридическо  лице,  тези  документи  се  представят  от
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Когато  не е представен
ЕИК, за лица нерегистрирани в търговския регистър на Агенция по вписванията, съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците прилагат удостоверение за актуално
състояние (оригинал или заверено от участника копие) издадено не по-късно от един месец
преди  датата  на  отваряне  на  офертата.  Чуждестранните  лица  представят  еквивалентен
документ,  издаден  от  съдебен  или  административен  орган  от  държавата,  в  която  са
установени. 
 б)  Посочва се  адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането
на процедурата; 

 в) посочване на лицата, които представляват участника и обслужваща банка.

8.4. Декларация, по образец на възложителя /Образец №3/, че участникът е направил
оглед на сградата на СУ «Св.Патриарх Евтимий» и обектите предмет на СМР.

8.5. Декларация  по  чл.54,  ал.1,т.1,2  и  7  от  Закона  за  обществените  поръчки  –
участникът не е осъждан и не е налице конфликт на интереси- по образец на Възложителя
/Образец №4/, приложение към документацията.

8.6. Декларация  по  чл.  54,  ал.  1,  т.  3-5  от  Закона  за  обществените  поръчки  за
наличие/липса  на  данъчни  задължения  и  др.обстоятелства- по  образец  на  Възложителя
/Образец №5/, приложение към документацията.

8.7. Декларация  по  чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата,  регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим,
свързаните  с  тях  лица  и  техните  действителни собственици- по  образец  на  Възложителя
/Образец №6/, приложение към документацията.

    8.8. Декларация  по  чл.64,  ал.1,  т.6  и  т.9  от  Закона  за  обществените  поръчки  –
доказателства  за  техническата  възможност  за  изпълнение  на  поръчката  –  описание  на
инструменти,  съоръжения  и  техническо  оборудване,  които  ще  бъдат  използвани  за
изпълнение на поръчката и списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение
на поръчката с посочване на  необходимите данни, съгласно условията на документацията
/Образец №7/. 

8.9. Участникът  следва да  представи  Сертификати  по  ISО  или  еквивалентен   за
внедрена  система  за  управление  на  качеството;  за  внедрена  система  за  управление  на
околната  среда, включващи  предмета  на  настоящата  поръчка,  съгласно  условията  на
документацията - представя се копие заверено с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат
на участника. 
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8.10.   Списък по чл.64, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки –  за изпълнени
договори за строителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената
поръчка,  изпълнено  през  последните  5(пет)  години,  считано  от  датата  на  подаване  на
офертата /Образец №8/  минимум 2(два) броя,  с  посочени данни съгласно условията  на
документацията. Към  декларацията  се  посочва  публични  регистри  в  които  се  съдържат
информацията за изпълнени от участника договори/обществени поръчки или трябва да бъдат
приложени  в  оригинал  или  нотариално  заверени  преписи  удостоверения/референции/  за
добро изпълнение  от Възложители,   които  задължително да  съдържат  вида на поръчката,
стойност,  период на изпълнение на  договора,  дата  и  подпис на  законния  представител и
данни за контакт.    

8.11.   Декларация за липса на свързаност с друг  участник по  чл.  101, ал.  11,  във
връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 9/.

8.12.   Декларация  за  ползване  на  подизпълнител  и  Декларация-съгласие  от
подизпълнител в случай, че има такъв, по образци на възложителя /Образец №10 и №10а/;

8.13.   Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора по чл.39,
ал.3, т.1, б.“в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 11/.

8.14. Декларация   по чл.  39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП за спазване задълженията,
свързани  с  данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и
условията на труд. /Образец № 12/.

8.15. Справка за оборота на участника, в сферата попадаща в обхвата на поръчката
/Образец №13/.

8.16.  Нотариално заверен препис от документ за вписване в ЦПРС съгласно чл. 137,
ал.  1,  т.  3,  б.  „в”  ЗУТ  и/или  аналогичен  регистър  за  чуждестранен  участник  съгласно
законодателството на държавата-членка по неговото установяване.

8.17.  Копие  на  застраховка  „Професионална  отговорност”  по  чл.171  от  ЗУТ  с
покритие,  съответстващо  на  обема  и  характера  на  поръчката,  съгласно  условията  на
документацията.

8.18.   Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката,  по  образец  на
Възложителя с приложена Спецификация с количествена сметка /Образец № 15/.

8.19.   Ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец на Възложителя с
приложена Спецификация с количествено-стойностна сметка /Образец № 16/.

8.20. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител
на участника;

Когато  деклараторът  е  чуждестранен  гражданин,  документите  се  представят  и  с
превод с подпис и печат на заклет преводач.

 

IV.  УСЛОВИЯ  И  РЕД  ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ  РАЗЯСНЕНИЯ  ПО
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

 9. Всяко заинтересовано лице може да  отправи писмено  искане  за  разяснения по
условията  на  обществената  поръчка.  Писмените  искания  могат  да  бъдат  подавани  всеки
работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., в деловодството на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ или на
посочената електронната поща, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за получаване
на офертите.  Възложителят  предоставя  исканите  разяснения  най-късно на  следващия ден
след получаване на искането, като публикува същите в профила на купувача.

 9.1. Офертите  на  участниците  се  подават  в  канцеларията  на  СУ  „Св.Патриарх
Евтимий“ Пловдив, на адрес: град  Пловдив-4000, район „Централен“, ул. „Иван Вазов”
№ 19, всеки работен ден от  08:30ч. до 16:30ч. от датата на публикуване на обявата,   до
04.07.2017г., лично  или от  упълномощен  от  участника  представител,  или  по  пощата  с
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препоръчано  писмо  с  обратна  разписка  или  чрез  куриерска  служба.  При условие,  че  до
изтичане  на  първоначално  определения  срок  са  получени  по-малко  от  три  оферти,  на
основание чл.188, ал.2 от ЗОП, се удължава срока от Възложителя най-малко с три дни, за
което ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача и информация за удължаване
на срока на Портала на обществените поръчки в Агенцията на обществените поръчки . 

Офертите с приложените документи се представят в запечатана непрозрачна опаковка
със следния надпис:

ОФЕРТА
ДО

СУ „Св. Патриарх Евтимий” 

Град Пловдив

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3
от ЗОП с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ за обособяване на  Природо-научен
център  „От атома до космоса“, ремонт на учебни кабинети, хранилище и коридор на втория
етаж в учебната сграда на СУ „Свети Патриарх Евтимий”,  град Пловдив, ул.„Иван Вазов”
№19, съгласно Техническа спецификация с количествена сметка на видовете и количествата
СМР-Приложение №1 към документацията на Възложителя.“

.................................................................................................................................................
(име на участника )

.................................................................................................................................................
(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)

       .......................................................................................................................................................
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

„ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ КОМИСИЯТА”

 Върху плика не се поставят никакви други обозначения 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният входящ  номер, датата и
часа  на  получаването  и  посочените  данни  се  записват  във  входящ регистър,  за  което  на
приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана, прозрачна
или  скъсана  опаковка.  Тези  обстоятелства  се  отбелязват  във  входящия  регистър  на
Възложителя.

Ако  участникът  изпрати  офертата  чрез  препоръчана  поща  или  куриерска  служба,
разходите за тях са за сметка на участника. В този случай задължително офертата трябва да
постъпи  при  възложителя  преди  изтичането  на  крайния  срок  за  получаване  на  оферти.
Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

9.2. Офертата за участие в процедурата и документацията трябва да бъде изготвена на
български език и се подава на хартиен носител, съгласно изискванията на Възложителя и
образците, посочени в обявата и настоящите указания за участие. 

9.3. Оглед на сградите и помещенията, предмет на СМР, може да бъде направен в срока
за подаване на оферти след предварително съгласуване на час и дата с лицата, посочени за
контакт.
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9.4. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на лице, имащо представителна власт по
отношение  на  фирмата/организацията,  или  упълномощен  с  нотариално  заверено
пълномощно,  включващо  тези  права,  поставя  се  печат  на  фирмата/организацията,
представяща офертата.

9.5. При  изготвяне  на  офертата  всеки  участник  трябва  да  се  придържа  точно  към
обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя
документи.

9.6. Участникът  в  процедурата  има  право  да  представи  само  една  оферта. Не  се
допуска  представяне  на  варианти  в  офертата.  До  изтичане  на  срока  за  подаване  на
офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата
си.

9.7. С  подаването  на  офертата,  участникът  заявява  готовност  да  изпълни  поръчката
съгласно условията и изискванията, описани в приложените указания за участие и съгласно
направените от участника предложения.

  10.     Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 (шестдесет)  календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
        Документацията  за  участие  в  процедурата  може  да  бъде  намерена  на  интернет
страницата  на  Възложителя  в  „Профил  на  купувача“  -  http://www.patriarcha.com/%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF
%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/ 

11. Получаването,  разглеждането  и  оценката  на  офертите  се  извършва от  комисия,
назначена  със  Заповед  на  Директора  на  СУ  „Св.Патриарх  Евтимий“.   В  случай,  че
участникът не отговаря на условията на Възложителя, посочени в обявата и документацията,
неговата оферта не може да участва в оценяването. Офертата не се разглежда и оценява, ако
не е изготвена на български език или приложените документи не отговарят на изискванията
на Възложителя, или ако документи, издадени на чужд език, не са придружени с превод на
български  език;  или участникът  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия  и
изисквания  на  Възложителя,  посочени в   документацията;  или не  е  представен  някой от
изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни,  или е представил
невярна информация
         12. На публично заседание на 10.07.2017г. от 13:30 часа, могат да присъстват законни
представители  на  участниците,  или с  нотариално  заверено пълномощно в оригинал,  като
комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, проверява списъка с документите
и обявява ценовите предложения.  След извършването на посочените действия приключва
публичната  част  от  заседанието  на  комисията.  Комисията  в  закрито  заседание  разглежда
офертите  по  реда  на  тяхното  постъпване  и  ги  съпоставя  с  изискуемите  от  Възложителя
документи.  Оценяват  се  само  допуснатите  оферти.  Комисията  съставя  протокол  за
разглеждането  и  оценката  на  офертите  и  за  класиране  на  участниците.  Протоколът  на
комисията се представя на Възложителя за утвърждаване. След утвърждаване на протокола
за  разглеждането  и  оценката  на  офертите  и  за  класиране  на  участниците,  същият  се
публикува в профила на купувача. 

13. Основание за отстраняване на участниците:

13.1. Офертата  не  е  изготвена  на  български  език  или  приложените  документи  не
отговарят на изискванията на Възложителя, или ако документи, издадени на чужд език, не са
придружени с превод на български език.

13.2. Участникът  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия  и  изисквания  на
Възложителя, посочени в  тази документация.

  13.3. Не  е  представен  някой  от  изискваните  от  Възложителя  документи  и/или  има
непопълнени данни.  
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13.4. Отстранява  се  участник  за  когото  е  установено,  че  е  представил  невярна
информация  за  доказване  на  съответствието  му с  обявените  от  възложителя  критерии  за
подбор.

13.5  Отстранява се участник, който декларира в съответните декларации или посочи в
други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за
разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата за
избор на изпълнител. 

 14.     Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката със спечелилия
участник.   

           Договор за изпълнение на поръчката ще се сключи съгласно разпоредбите на ЗОП и
условията  на  документацията  на  Възложителя,  който  включва  всички  предложения  от
офертата на класирания на първо място участник.  Преди сключване на договор класираният
на  първо  място  участник  представя  съответните  актуални  документи,  издадени  от
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата съгласно чл. 58 от
ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както
и други документи, посочени в документацията.
  Участникът следва да е в готовност, след изпращане на Писмо по електронната поща
за  избора  му  на  изпълнител,  в  7  дневен  срок  да  се  яви  за  сключване  на  договор,  като
представи  необходимите  документи  и  да  има  възможност  да  започне  изпълнението  по
договора веднага, за да приключи до указания от Възложителя най-късен срок.

 

 Към настоящите указания следват Техническа спецификация с количествена сметка
на  отделните  видове  и  количества  СМР;  Образци  на  документи  и  Проект  на  договор,
неразделна част от документацията на Възложителя.
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