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УКАЗАНИЯ  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА  

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Общи изисквания. Описание на обекта на поръчката.  

Община Своге, наричана по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на  Глава 
осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: 

 
 ОСНОВЕН РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЩИНСКА СГРАДА ГР.СВОГЕ 

1.1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата 
и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
участника. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

1.3. Участникът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

 
2. Документи за участие в процедурата. 
Съдържание на документацията: 
•  Публична покана до неограничен кръг лица за участие в обществената поръчка; 
•  Указания за подготовка на офертата, описание на обекта на поръчката; 
•  Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата) –

Образец  № 1; 
•  Техническо предложение- Образец №2 
•  Ценова оферта  – Образец № 3; 
•  Проект на  договор  –Образец № 4; 
•   Декларация за участие на подизпълнители – Образец №5; 
•   Декларация за съгласие от подизпълнителя –Образец №6; 
•   Декларация за приемане  условията на договора –Образец № 7; 
•    Административни сведения за участника –Образец № 8; 

 
 
3.1. Общи положения. 
3.1.1. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3.1.2.До изтичане на срока за подаване на офертата, участникът в процедурата 

може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
                                                                                                                                       

3.1.3. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

 
3.2. Технически изисквания към участниците. Необходими документи за 

участие в процедурата. Документи за подбор. 
 
 



  
3.2.1. Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата), 

подписано от участника –Образец № 1; 
3.2.2. Посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, Булстат 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 
           3.2.3. Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът предвижда 
такива и делът на тяхното участие - Образец № 5; 

3.2.4.Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите 
(подписана от лице с представителни функции) за участие в обществената поръчка –
Образец № 6; 

3.2.5. Образец на декларация за  съгласие с условията на договора – Образец № 
7; 

3.2.6. Административни сведения за участника – Образец №8; 
3.2.7. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в 

случай, че нямат представителни функции; 
 
Офертата следва да бъде валидна в срок  90 (деветдесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено – чрез писмо или факс от 
класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на 
сключване на договора.  

 
3.3.Техническо предложение - Образец № 2 за изпълнение на поръчката,трябва 

да съдържа: 
 

3.3.1. Срок за изпълнение на поръчката; 
 
 

3.4. Финансово предложение. 
Финансовото предложение, съгласно настоящата документация следва да 

включва: 
3.4.1. Попълнен образец на ценовата оферта от настоящата документация –

Образец № 3; 
 
 

3.4.2. Цени за изпълнение на поръчката. 
Цената, посочена от участника трябва да бъде в български лева без и с включен 

ДДС, Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и 
подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители); 

 
Оферта с цени, изразени в друга парична единица, ще бъде отхвърлена. 
 
Прогнозна стойност - 15000 без ДДС: 
 
Прогнозната стойност е максимално допустимата. 
Участник, в чиято оферта е надвишил посочената прогнозна стойност ще бъде 

отстранен от участие в класирането за избор на изпълнител. 
 
3.5. Изисквания към документите: 
 
3.5.1. Всички документи по т. 3.2 , с изключение на тези, които са оригинал или 

нотариално заверени, трябва да са заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала”, 
подписа на лицето/та представляващи участника и мокър печат; 

 



  
3.5.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителни функции назовани в документа за регистрация и/или упълномощени за 
това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено 
пълномощно за изпълнението на такива функции; 

 
3.5.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български 

език; 
 
3.5.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са 

придружени със заверен превод на български език от лицензирано за това лице от 
МВнР. 

 
3.5.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции; 
 

3.6. Запечатване на офертите. 
 
3.6.1. Офертата в едно с всички документи се представя в един запечатан 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. 
Върху плика се посочва:  
- Предмета на поръчката, за която се участва.  
- Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 
и електронен адрес;  
            3.6.2. Подаване на офертата:  
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в 
деловодството на Община Своге, ул.“Александър Стамболийски“ №7. 

 
3.7. Краен срок за предаване на офертите. 
 
3.7.1. Офертите трябва да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения 

адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. 
 
3.7.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър 
на Община Своге, за което на приносителя се предоставя входящ регистрационен 
номер. 

 
3.7.3. Не се приема оферта представена след изтичане на крайния срок или в 

незапечатан, прозрачен  или с нарушена цялост плик. Такава оферта се връща 
незабавно на участника и това се отбелязва в регистъра. 

 
3.8. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, 

определен в чл.101г и чл.101д от ЗОП. 
4. Оценяване на офертите. 
Основен критерий при оценяването на офертата е „икономически най-изгодна 

оферта”. 
I. Методика за оценка на оферти за строително-ремонтни дейности  

Само Кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от Възложителя 
задължителни изисквания и количествено-стойностните сметки, представени в 
Приложение 1 за изпълнение на поръчката се допускат до по-нататъшна 
оценка. 
    Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя, не се допускат до 
оценка. 



  
Класирането на офертите, които отговарят на обявените от Възложителя 

условия и бъдат допуснати до разглеждане, се извършва на база на получената от 
всяка оферта «комплексна оценка» за определена позиция, изчислена като сума 
от индивидуалните оценки на определените показатели, представени по-долу: 

 Показатели Максимален 
брой точки 

1. Ценово предложение – К 1 50 

2. Срок за изпълнение на поръчката в календарни 
дни  – К 2 50 

   
   

Комплексна оценка = К1 + К2   100 

На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната 
оценка. Максималният възможен брой точки за една оферта е 100. Останалите 
оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на 
комплексните оценки. 
 
1. Ценово предложение – К1  
Оценката по този показател е максимум 50 (петдесет) точки и се определя, съгласно 
следната формула:  
           Ц мин.(лв)  
К1= ----------------------  х 50  
           Ц уч.(лв)  
Където:  
Ц мин . (лв.) е най- ниската предложена цена,  
Ц уч. (лв) е предложената от оценявания участник цена.  
 
2. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни – К2 – 50 т.;  
Оценката по този показател е максимум 50 (петдесет) точки и се определя съгласно 
формулата по-долу:  
              Ср. мин. (к.дни)  
К2 = ----------------------------- х 50  
               Ср. уч.( к.дни)  
Където:  
Ср. мин.(к.дни) –най нисък предложен срок за изпълнение на поръчката .  
Ср.уч. (к.дни) е предложението на оценявания участник по същия критерий  
Забележка: Предложеният от участника срок трябва да бъде съобразен с характера на предвидените дейности, 
технологичното време за изпълнението им и съобразен с план-графика. 

Участник, предложил нереално кратък срок за изпълнение на поръчката, ще се тълкува от комисията 
единствено като вариант за максимален брой точки. 

Предвид горното, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
5. Протокол на комисията. 
5.1. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на 

офертата, същата представя Протокол на Възложителя за утвърждаване.  
5.2. Лицата, подали оферти за участие в процедурата ще бъдат уведомени за 

резултатите от оценяването в „Профил на купувача”-www.svoge.bg и ще бъдат 
изпратени на участниците. 

 
  

          6. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА:  

1.Липса на изискуеми документи;  
2. Документи, представени в незаверен от участника вид;  
3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти. 
4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания/условия/ при попълването и/или  
обявените критерии, ведно с направените пояснения/забележки/ към тях,  



  
 
         7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  
8.1. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Преди 
сключване на договора за обществената поръчка, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ представя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Договорът включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 
изпълнител.Техническото предложение и ценовото предложение на участникът 
определен за изпълнител са неразделна част от договора.За неуредените в настоящите 
указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

   
 

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Цел на поръчката: 
            Основен ремонт помещение в общинска сграда гр. Своге 
 
Описание на видовете работи , предмет на договора : 
            СМР включва:  

•  Демонтаж стара отоплителна инсталация- чугунени радиатори и метални тръби; 
•  Демонтаж съществуващи осветителни тела; 
•  Демонтаж стара ел.инсталация; 
•  Пробиване отвор за врата , доставка и монтаж на алуминиева врата за вход към 

помещението; 
•  Демонтаж, доставка и монтаж ал.врата; 
•  Доставка и монтаж ал.плъзгаща врата; 
•  Облицовка на стени с гипсокартон на конструкция; 
•  Шпакловка по стени и боядисване с латекс, цветно; 
•  Направа на окачен таван тип „Армстронг“ с вградени осветителни тела; 
•  Направа на нова ел.инсталация и ел.табло; 
•  Доставка и монтаж балатум 4мм. и ПВЦ первази; 
•  Доставка и монтаж вертикални щори. 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ по 
ред  Видове  СМР мярка  количество  
1 Демонтаж метални закладни части бр. 1 
2 Демонтаж чугунени радиатори бр. 5 
3 Демонтаж метални тръби л.м. 30 
4 Демонтаж осветителни тела бр. 7 
5 Демонтаж кабелни канали, ключове и контакти бр. 1 

6 

Пробиване отвор за врата 90/200 в тухлена 
зидария 25см., включително натоварване и 
извозване стр.отпадъци бр. 1 

7 
Подмазване страници на врата с вароциментов 
разтвор л.м. 5 

8 
Доставка и монтаж ал.плъзгаща врата 570/210 за 
преграждане на портал бр. 1 



  

9 
Направа облицовка от гипсокартон по стени на 
конструкция м2 116 

10 
Обръщане колони с гипсокартон на колони около 
прозорци л.м. 23,2 

11 Шпакловка по стени  м2 116 
12 Боядисване стени, цветно м2 116 
13 Направа окачен таван тип"Армстронг" м2 106 

14 
Доставка и монтаж осв.тела 4х18W за вграждане 
в окачен таван бр. 12 

15 Направа на ел.инсталация, скрита бр. 1 
16 Доставка и монтаж ел.ключове двойни бр. 3 
17 Доставка и монтаж ел.контакти двойни бр. 8 
18 Доставка и монтаж ел.табло бр. 1 
19 Доставка и монтаж балатум 4мм. м2 106 
20 Доставка и монтаж ПВЦ первази л.м. 56 
21 Демонтаж съществуваща врата бр. 1 
22 Доставка и монтаж ал.врати 90/200 бр. 2 
23 Доставка и монтаж вертикални щори м2 30 

 
Изисквания към изпълнението на поръчката 
           При изпълнението на поръчката да се спазват всички действащи закони и подзаконови 
нормативни актове и наредби, качество на влаганите строителни материали  и съответствието 
им с нормите за безопасност и др.  

 
Изисквания за технология на изпълнението   

            Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните работи 
проверено и обезопасено подходящо техническо оборудване. 
Всички монтажни работи трябва да бъдат изпълнени по безопасен начин. За осигуряване 
качеството на строителството трябва  да се спазва необходимата технология за изпълнение и 
начин на работа за всеки вид дейност.  

           Изпълнителят трябва да има доказателства за качествата на влаганите материали- 
сертификати, декларации за съответствие и протоколи от изпитвания на влаганите материали 

 
Организация на работа 
           Изпълнението на строително монтажните  работи  трябва да се извърши при спазване на 
техническите правила и норми. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява 
едновременно извършване на няколко основни технологични потока. 
           Строителят  предварително да е направил организация за безопасност на движението.  
 
 Качество на извършваните СМР 
 От строителя ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и 
спазване на изискванията и спецификациите . Не се допускат некачествено изпълнени СМР – 
необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на 
крайният продукт. 
 
Здравословни и безопасни условия на труд 

  Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по 
безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като: 



  
  Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.),  
  Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ,бр.46 от 
2001 г.) и др. 
 
Опазване на околната среда 
             Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните  
строителни  отпадъци  да бъдат  депонирани , съгласувано с общината. 

 
 
 
 
Лице за контакти:  
Десислава Радкова,  
Гл.експ. „Обществени поръчки”,  
тел.:0726/85,вътр.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


