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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА1
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I. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на участниците да се
запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие,
изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ.
Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може
да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта.
Настоящата обществена поръчка се възлага чрез процедура – открита процедура по
смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване
на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на строителството
от възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
Предвид стойността на обществената поръчка, планираните от възложителя обществени
поръчки и във връзка чл. 20, ал. 9 от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в закона
правила за открита процедура и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните
принципи при възлагането на обществени поръчки.
За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по
провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки
и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни
нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
1. Възложител на обществената поръчка
Възложител на обществената поръчка е:
Кмета на Община Своге
Адрес: 2260, гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7
Телефон: 0726/ 22108
Факс: 0726/ 22539
Интернет адрес: www.svoge.bg
Е-mail: kmet@svoge.bg
Профил на купувача: http://www.svoge.bg/?page_id=101
2. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Строителство на обект „ВиКЦентрална градска част гр.Своге - етап I“
3. Обект на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.
„б“ от ЗОП.
4. Обособени позиции
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.
Мотиви: Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като
вида и естеството на предвидените работи не предполагат възлагането на отделни
изпълнители. Обектът на поръчката е един, което също не позволява механичното му
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разделяне и избор на различни изпълнители.
5. Възможност за предоставяне на варианти в офертите
Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.
6. Срок за изпълнение на поръчката:
6.1. Срокът за цялостното изпълнение на предмета на поръчката е 24 календарни месеца.
6.2. Срокът на договора започва да тече от получаване на писмено уведомление от
Възложителя за осигурено финансиране на строителството.
7. Място на изпълнение на обществената поръчка:
Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Република България, община
Своге, гр. Своге.
8. Финансиране на обществената поръчка
За финнасиране на настоящата обществена поръчка Възложителят ще кандидатства по
различни програми и ще търси различни източници за финансиране.
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл.
114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за
изпълнението й.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Общи положения:
Забележка: Всички изисквания в тази точка следва да се считат за минимални и
задължителни. Тази точка се прилага като приложение към договора с определения
изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.
Изискванията за извършване на СМР са индикативни и подлежат на прецизиране след
изготвянето на работния проект.
Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните
изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание
чл. 48-53 от Закона за обществените поръчки.
Техническите спецификации представляват неделима част от документацията за участие в
обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и инвестиционните
проекти. Спецификациите са предназначени да пояснят и развият изискванията за изпълнение
на строителството, които са предмет на договора за обществена поръчка.
1. ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Обща информация:
Главната цел на проекта е да се подобри инфраструктурата във водния сектор в
полза на околната среда и човека, за постигане на съответствие с националното и
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европейското законодателство в областта на питейните води.
Реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната мрежа е основно
благоустройствено мероприятие, което осигурява необходимите санитарно-хигиенни
условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението.
Проектната разработка има за цел да повиши ефективността на водопроводната
мрежа в Централната градска част на гр. Своге, да снижи високия процент на водата
неносеща приходи, да снижи разходите за експлоатация и поддръжка, да повиши
жизнения стандарт на живущите на територията на града.
Подобряването на водоснабдителната инфраструктура ще допринесе за постигане
на европейските стандарти за икономичност и целогодишно и непрекъснато
водоподаване.
С проекта ще се постигне:
>
Предоставяне на питейна вода, отговаряща на стандартите на Директивата на
ЕО за питейна вода 98/83/ЕО и осигуряване на населението с качествена
питейна вода, като мрежата в Централна градска част се превърне в добре
експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона;
>
Осигуряване на качествени услуги, свързани с водите, според принципите за
максимална рентабилност и качество на работата и приемливи цени за
населението;
>
Подобрена сигурност на снабдяването чрез замяна на амортизирани
азбестоциментови и стоманени водопроводи с нови; Подобряване качеството
на питейните води чрез намаляване на инфилтрацията след рехабилитацията
на водопроводната мрежа;
>
Намалени физически загуби на вода и прекратяване унищожаването на
съществуващата инфраструктура следствие отстраняване на аварии по
амортизираните водопроводи;
>
Ще се предвиди изискваното от нормите противопожарно водоснабдяване;
>
При извършеното строителство ще бъдат открити и отстранени всички
незаконно ползващи вода потребители и незаконни включвания, ако има
такива.
>
Ще се подменят и изградят връзки между клоновенте, като се създават
условия мрежата да работи като сключена, където е възможно, с всички
предимства на сключената мрежа.
1.2. Местоположение на обекта, съществуващо положение и проектни решения:
Съществуващо положение и проектни решения на водопроводната мрежа.
Предвидена е рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по
следните улици в Централна градска част на гр. Своге:
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Таблица 1. Обхват на проекта - етап 1
Улици
Ул. Васил Левски - от ул. Цар Симеон до ул. Каменярска

От ОТ до ОТ
515 - 835 /838/

Ул. Хр.Смирненски - от ул. В.Левски до ул. Първи май

839 - 829

Ул. Първи май - от ул. Каменярска до ул. Страцин

830 - 828

Ул. Страцин - от ул. Първи май до ул. Джиджовска

828 - 701а

Ул. Ал.Стамболийски - от ул. Симеон до ул. Хр.Смирненски

512 - 837

Ул. Любен Каравелов - от ул. В.Левски до ул. Околовръстна

840 - 867

Ул. Здравец - от ул. В.Левски до ул. Околовръстна

842 - 870

Ул. Соколов камък - от ул. В.Левски до ул. Околовръстна

844 - 872

Ул. Околовръстна - от ул. Каменярска до ул. Цар Симеон /блоковете/

865 - 876

Ул. Г.С.Раковски - от ул. Хр.Смирненски до ул. Каменярска

833 /838/ - 832

Ул. Воденицата - от СК при р. Искрецка до ул. Цар Симеон

473а - 502
512-519а-519б
701д-511а
701а - 716

Ул. Цар Симеон - от ул. Ал.Стамболийски до вторични суровини и от ул.
Джиджовска до площада
Ул. Джиджовска - от ул. Страцин до ОТ 716

Проектът включва подмяна на водопроводната мрежа, СВО и възстановяване на
уличната настилка.
По посочените в обхвата на обществената поръчка улици на гр. Своге в Централна
градска част съществуващата вътрешна водопроводна мрежа е силно амортизирана, с
чести аварии и непрекъсната загуба на вода от амортизирани връзки между тръбите.
Вътрешната водопроводната мрежа на гр. Своге е изграждана основно в периода от
средата на петдесетте до средата на шестдесетте години на миналия век. Най-старите
водопроводни клонове са изграждани 1950 - 1976 година. Мрежата в по-голямата си част
е сключена. Полагани са основно стоманени и азбестоциментни тръби. Стоманените
тръби са силно корозирали следствие на електрохимична корозия. Азбестоциментовите
тръби са с износени стени, втвърдени гумени уплътнители, което е предпоставка за
постоянни аварии и течове.
Старата мрежа често прави аварии, които са свързани с разкопаване и последващо
възстановяване на уличната и тротоарната настилка. Отстраняването на авариите води до
нарушаване на нормалната работа на водопроводната мрежа и уличното движение, както
и до значителни материални разходи за отстраняването им. Създават се неудобства за
живеещите в района хора. Честите аварии водят до санитарно-епидемиологичен риск за
жителите на града и опасност от проникване на болестотворни микроорганизми в
мрежата. Водата в района често не достига в количествено отношение и се подава с
недостатъчен напор, въпреки че водоизточниците са с достатъчен дебит и напор. Броят
на авариите е увеличен значително след изграждането на новия напорен резервоар на
града в кв. Козарника, от който се захранва и мрежата в Централна градска част, което е
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свързано с повишаване на напора във водопроводната мрежа.
По данни от оператора на ВиК системата - „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД - София загубите на вода са:
. Настоящи и прогнозни загуби на вода във водоснабдителната система
Ед.Мярка
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Загуби на вода

%

62

63

64

2050 г.
25

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ
• Амортизираните водопроводи и течовете по тях водят до много аварии и скрити загуби на

вода;

• Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода, нарушаване на уличната

инфраструктура и пътна настилка, затруднено пътно и пешеходно движение;
• Честите аварии водят до спиране водоподаването и нередовното подаване вода на
населението, както на прилежащите улици, така също и в съседство на тях;
• Авариите по водопроводите водят до ерозия на терените.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Водоснабдителната система на гр. Своге е смесена: гравитачна и помпажна и е в
зависимост от топографското разположение на отделните квартали на града.
Водоснабдяването на Централна градска част се извършва гравитачно от новопостроения
напорен резервоар в кв. Козарника.
Водоснабдяването на град Своге се осъществява от каптиран извор „Пеща", намиращ
се в землището на с. Искрец с оразмерителен дебит 120 l/s. Обектът попада в триаския
водоносен хоризонт и подземното водно тяло са карстови води в Годечкия масив BG1G00000TJ
046. Има издадено разрешително за водоползване №
11510429620/20.10.2009 г. със срок на действие до 06.03.2035 г. Изворът е каптиран
посредством бетонова шахта с размери 15,0х3,0х2,0 m. От там водата се насочва по два
канала към стара и нова разпределителна шахта. От двете шахти водата постъпва в
преливна шахта и утаител с обем 450 m3. От утаителя започва магистралния водопровод
Искрец-Своге от Ф 475 АЦ и Ф 530 стоманен с обща дължина 8500 m. От магистралния
водопровод се захранват и с. Искрец и с. Свидня.
Непосредствено до каптажа и утаителя е изградена хлораторна станция с бутилки
хлор-газ, откъдето се подава хлорна вода в утаителя. По този начин се хлорира
подаваното водно количество за град Своге. Поради голямата отдалеченост от града се
налага използването на по-големи количества реагент и прехлориране на водата,
подавана за града. За да се избегне необходимостта от увеличаване на дозата на хлора,
което влошава качеството на питейната вода за близките водоползватели, в
новоизградения водоем над кв. Козарника се предвижда допълнително обеззаразяване на
постъпващите води с белина.
След изграждането на новия водоем в местността Козарника с обем 2500 m3 водата
постъпва в него и оттам във водопроводната мрежа на града. Резервоарът служи като
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денонощен изравнител между постъпващите води от каптаж „Пеща" и консумацията на
питейни води от потребителите в града.
На територията на града има 3 помпени станции /ПС „Дренов”, ПС „Старо село" и ПС
„Джиджовица"/ и 3 водоема за отделни квартали.
Характерните коти на напорния резервоар в кв. Козарника са:
- К. терен - 536,50
- К. вл. тр - 538,50
- К. НВВН - 538,50
- К. хр. тр. - 534,00.
Подменя се водопроводната мрежа по следните улици в Централна градска част: ул. Васил
Левски - от ул. Цар Симеон до ул. Каменярска, ул. Хр.Смирненски - от ул. В.Левски до ул.
Първи май, ул. Първи май - от ул. Каменярска до ул. Страцин, ул. Страцин - от ул. Първи май
до ул. Джиджовска, ул. Ал.Стамболийски - от ул. Симеон до ул. Хр.Смирненски, ул. Любен
Каравелов - от ул. В.Левски до ул. Околовръстна, ул. Здравец - от ул. В.Левски до ул.
Околовръстна, ул. Соколов камък - от ул. В.Левски до ул. Околовръстна, ул. Околовръстна от ул. Каменярска до ул. Цар Симеон /блоковете/, ул. Г.С.Раковски - от ул. Хр.Смирненски до
ул. Каменярска, ул. Воденицата - от СК при р. Искрецка до ул. Цар Симеон, ул. Цар Симеон от ул. Ал.Стамболийски до вторични суровини и от и от ул. Джиджовска до площада и Ул.
Джиджовска - от ул. Страцин до ОТ 716.
В началната точка на Гл. Клон I при бента на р. Искрецка постъпват необходимите
водни количества за Централна градска част и за кв. Джиджовица от новоизградения
напорен резервоар на гр. Своге в кв. Козарника. Питейната вода за кв. Джиджовица се
подава до ПС „Джиджовица“, откъдето се препомпва до напорния резервоар над този
квартал и постъпва гравитачно в мрежата на квартал Джиджовица.
Водопроводната мрежа е решена като сключена система „Тип пръстен“. По този начин
водните количества могат да бъдат доставени до крайния потребител от различно място,
което позволява на системата по-голямо обезпечаване и сигурност. По някои участъци,
мрежата е решена като разклонена поради невъзможността да се изпълни като сключена
основно поради много стръмни участъци и изградени стълби за пешеходно движение.
Предложеното техническо решение е конструирано при спазване на всички правила и
норми за изграждане на вътрешно селищни мрежи. Отчитайки съществуващото
положение, новата мрежа е конструирана като сключена с обособени два Главни
водопроводни клона и двадесет второстепенни водопроводни клона, като на етап 1 е
предвидено реконструирането на четиринадесет от тях, както и на част от двата главни
клона. Новопроектираната на етап 1 водоснабдителна мрежа е с обща дължина 2904,05
m.
Новопроектираните главни водопроводни клонове са съобразени със съществуващата
ситуация и са избрани със следните трасета и технически параметри:
Главен клон I започва от бента при р.Искрецка, където постъпва цялото водно
количество за ЦГЧ и кв. Джиджовица. По ул. Каменярски дол до т.3 се изгражда с тръби
DN 200 ПЕВП, с дължина 35,40 m, като се полага безизкопно в съществуваща стоманена
тръба ф400. От. т.3 до т.79 преминава по ул. Каменярски дол, ул. Пирин, ул Пенчо
Славейков, като този участък е предвиден за подмяна на етап 2. В т.79 се свързва с
новоподменен водопровод DN 200 ПЕВП, който е изпълнен до т.4. От тази точка Гл.
Клон I продължава по ул. Страцин, ул. Първи май, ул. Христо Смирненски и ул. Васил
Левски, като достига до ул. Цар Симеон, където се свързва с клон 7 в т.23. Главният клон
в този участък е с DN 110 ПЕВП, с дължина 661,35 m.
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Главен клон II започва от т.3 на Главен клон I, преминава по ул. Воденицата и ул. Цар
Симеон и се свързва с Главен клон I в т.79. На етап 1 е предвидена подмяната на участъка
от т.3 до т. 27 с диаметър DN 140 ПЕВП, с дължина 157,30 m.
На етап 1 е предвидена рехабилитацията на 14 второстепенни клона.
Проектът включва подмяна на 2904,05 m водопроводна мрежа с тръби полиетилен
висока плътност РЕ100 с номинално налягане PN10. Ще се използват тръби с диаметър
DN 200, DN 140, DN 125, DN 110, DN 90, DN 75 и DN 63.
Проектът включва подмяна на 178 броя СВО с дължина 874,00 m. Сградните
отклонения се изпълняват от тръби PEHD с диаметри DN 32, DN 40, DN 50 и DN 63.
Предвидените за подмяна СВО са къси /от страната на полагане на водопровода
по улицата/ - 93 броя със средна дължина 3,00 m и дълги - 85 броя със средна дължина
7,00m.
Проектът предвижда изграждането на 22 броя нови надземни пожарни хидранти.
За обезвъздушаване на водоснабдителната мрежа в местата на промяна на
наклоните от възходящи към низходящи и в най-високите точки са предвидени
подземни комбинирани автоматични въздушници с диаметър DN 80 mm и DN 50 mm общо 4 броя.
Предвидени са общо 22 броя шибърни спирателни кранове, окомплектовани с
телескопичен шиш и чугунено гърне.
Извършената проверка показва, че по време на пожар така конструираната и
оразмерена водопроводна мрежа ще провежда необходимите битови и противопожарни
водни количества, като обезпечава минималните допустими налягания в критичните
точки на мрежата.
Новопроектираните водопроводи е нужно да бъдат положени в уличното платно
съгласно действащата регулация и съгласно Наредба № 8 за правила и норми за
разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места от 28.07.1999.
Полагането на водопроводите следва да бъде съобразено и с вида на материала, както и
със специфичността на урбанизираната територия - множество налични подземни
комуникации, както и със съществуващата канализация.
Идентифицираните за реконструкция водопроводи да се изграждат по траншеен,
открит способ (изкопно). Изключение прави участъкът от т.1 до т.3 от Гл. Клон I, който
се полага безизкопно в съществуващ стоманен водопровод ф400. Възможно е
безизкопно полагане и на следните участъци: Гл клон II от т.3 до т.26 на ул.
Воденицата, където може да се прокара в съществуващ водопровод ф200 АЦ; клон 20
по ул. Цар Симеон; клон 15 по ул. Цар Симеон до складовата база, по който има само
едно СВО.
Изкопните работи да се извършат механизирано, а на местата където е нужна попрецизна работа те да се извършат ръчно. Траншеите да се изпълнят укрепено по
всички улици.
За улици с ширина до 5 m, минималното светло отстояние на водопроводната
мрежа от бордюрната риния е 0,55 m, а за по-широки улици, това отстояние е 1,0 m
(виж чертеж № 9,). Дълбочината на полагане на новите водопроводи следва да се
съобрази с изискванията за минимално земно покритие под улици I и II клас, при
динамично натоварване и да бъде минимум 1,50 m. Дълбочината на полагане на клон 8
в пешеходната зона е с минимално земно покритие над теме тръба 1,20 m.
Съблюдавайки Наредба № I3-1971 за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар и Наредба №2 за проектиране, изграждане и
експлоатация на водоснабдителни системи по трасето на инвестиционното намерение
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по водопроводната мрежата са предвидени надземни пожарни хидранти 70/80mm на не
повече от 150 m един от друг, като към всеки пожарен хидрант е предвиден
охранителен спирателен кран (виж чертеж № 12).
При определянето на броя и местата на спирателните кранове по мрежата са взети
предвид следните особености:
> Предвиждане на спирателни кранове на всяко отклонение от главен водопроводен
клон;
> Предвиждане на СК на такива места, че да могат да бъдат изолирани участъци от
водопроводната мрежа с не повече от пет противопожарни хидранта;
> Предвиждане на връзка между новоизградени водопроводи и отклонение или връзка
със съществуваща водопроводна мрежа, която се запазва и не е реконструирана.
Типов детайл на укрепване на спирателен кран е представен на чертеж № 16.
За правилната експлоатация на водопроводната мрежа е необходимо да се
предвидят шахти въздушници и шахти изпускатели.
Източването на водопроводите при аварии ще става от разположените по
водопроводната мрежа шахти изпускатели (калници). Местата на изпускателите по
предвидените за реконструкция водопроводни клонове са избрани така, че те да са в
най- ниските точки на системата. Шахтата изпускател в т. 60 на клон 15 е в най-ниската
точка на мрежата в кв. ЦГЧ. За правилното функциониране на системата при
реконструкцията на водопроводните клонове е предвидено да се изградят 2 бр. нови
изпускатели (виж чертеж № 15).
Въздушници по водопроводната мрежа са предвидени в най-високите точки на
системата и при смяна на наклона от възходящ към низходящ, с цел да вкарват въздух
към тръбопроводите при източването, както и да изпускат въздух при напълването им.
В експлоатационно състояние при нормална работа е нужно те да могат да изпускат
малки количества въздух, натрупан в системата (виж чертеж № 14).
За поемане на силите, които се появяват по характерни места във водопроводите
(сила на хидростатично налягане, собствено тегло и сили от скоростен напор) са
предвидени бетонови опорни блокове в хоризонталните чупки с цел да предадат
натоварването върху ненарушената почва около траншеята. Типов детайл на опорен
блок е представен на чертеж №17.
За контролиране на водопотреблението в ЦГЧ е предвидена нова водомерна
шахта (виж чертеж № 11) в т.2 на Гл. Клон I, в която водният оператор може да следи и
контролира потреблението в ЦГЧ и в кв. Джиджовица. Предвиден е водомер,
позволяващ включване към SCADA система за мониторинг и контрол.
Предвидена е възможност за изграждане на три нови обществени чешми - на ул.
Цар Симеон в зелената площ срещу ж.п. гарата /кв.107 п-л VII/, на ул. Цар Симеон в
зелената площ до ж.п. линията западно от централния площад /кв. 180 п-л VI/ и в
зелената площ на кръстовището на ул. Страцин и ул. Първи май /кв.89 п-л VI/.
Водопроводна мрежа
Главни клонове
Главен клон I
Главен клон II
Второстепенни клонове
Клон 5

Ед.Мярка
m

Диаметър DN,
mm
Дължина L, m
35,40

m

200
110

661,35

m

140

157.30

m

125

136,95

10

Клон 6
Клон 7
Клон 8
Клон 9
Клон 10
Клон 11
Клон 12
Клон 13
Клон 14
Клон 15
Клон 16
Клон 17
Клон 20
Обща дължина на водопроводната мрежа
ЦГЧ
Сградни водопроводни отклонения
Къси - средна дължина 3,00 m
Дълги - средна дължина 7,00 m
Общо сградни водопрводни отклонения

m

90

79,80

m

90

62,70

m

110

385,50

m

63

70,00

m

90

76,20

m

75

40,95

m

75

39,00

m

90

156,75

m

90

152,35

m

90

144,00

m

90

219,90

m

90

246,05

m

75

36,00

m

90

203,85

2904,05

m

Ед.Мярка

Количество

Бр.

93

279,00

Бр.

85

595,00

Бр.

178

874,00

Ед.Мярка

Количество

Бр.

1

Бр.

22

Бр.

2

Бр.

4

Бр.

3

Други съоръжения по водопроводната мрежа
Водомерна шахта с водомер, позволяващ включване
към SCADA система за мониторинг и контрол
Пожарни хидранти надземни
Шахта изпразнител /калник/
Въздушници
Обществени чешми

СПЕЦИФИКАЦИЯ И
ФАСОННИТЕ ЧАСТИ

ТЕХНИЧЕСКИ

Дължина L, m

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ТРЪБИТЕ

И

ТРЪБИ
Новопроектираните водопроводи са предвидени от тръби и фасонни /присъединителни/
части от полиетилен висока плътност (ПЕВП) PEHD РЕ100, SDR 17, с номинално налягане
PN10. Ще се използват тръби с диаметър DN 200, DN 140, DN 125, DN 110, DN 90, DN 75 и
DN 63. Сградните отклонения се изпълняват от тръби PEHD с диаметри DN 32, DN 40, DN 50
и DN 63. Цветът да е черен със синя ивица или изцяло син.
РЕ тръбите и фитингите за тях, използвани за пренос на питейна вода трябва да
отговарят на БДС EN 12201-1:2005; БДС EN 12201-2:2005, БДС EN 12201-3:2005, БДС
EN12201-4:2005, БДС EN12201-5:2005 или други еквивалентни стандарти.
Връзките на тръбите и присъединителните части да се изпълняват с електрозаваряване
и на челна заварка.
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След монтажа на тръбите и арматурите в изкопа и след засипването им с пясък на 30 cm
над теме тръба, да се монтира сигнална лента с два изолирани и един неизолиран проводник.
Сигналната лента да се предвиди и за всяко сградно водопроводно отклонение.
На 40 cm под кота терен да се постави предпазна лента с надпис "Внимание
водопровод".
ФАСОННИ ЧАСТИ /ФИТИНГИ И СЪДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ/
Всички фитинги и специалните части от HDPE трябва да са изработени от РЕ 100 и да
отговарят по физико-химическа характеристика на тръбите и на стандарт БДС EN122011:2005 до EN12201-5 (или еквивалентен). Свързването между тръбите PEHD и фитингите,
специалните части и аксесоарите от друг материал, става основно със съединителен елемент с
механично притискане или чрез фланци с накрайници за заваряване към тръбите.
За полиетиленовите фитинги не се допуска използване на материали, които изискват
условия на заваряване, различни от онези, посочени в EN 12201-3 или еквивалентно.
Всички фасонни части да са с минимално налягане PN 10.
Фасонните части от PE 100 предназначени за челно заваряване /тройници, колена,
намалители, фланшови накрайници и други/ да са PE 100 съгласно БДС EN 12 201 или PE 100
RC съгласно PAS 1075.
Фасонните части с бърза механична връзка да са от полипропилен или полиетилен.
Фитингите за електрозаварка да бъдат изработени от РЕ100.
Фасонните части от сферографитен чугун, като универсални адаптори за връзка със
съществуващата водопроводна мрежа, универсални жиба, комби фланци, демонтажни връзки
и други да са от GGG 40 или GGG 50 и да са с епоксидно покритие. Уплътненията да са от
EPDM.
Покритието за всички чугунени изделия трябва да бъде електростатично положено
епоксидно покритие с дебелина 250 рт. Външното и вътрешно покритие трябва да бъде
съответно съгласно DIN 30677-Т2 (или еквивалентно) и DIN 3476 (или еквивалентно) и в
съответствие с всички нормативни изисквания на RAL.
Водовземните скоби може да са различни конструкции:
• С глава от сферографитен чугун (фланшова или с резба) с епоксидно прахово
покритие комплектована с уплътнителна гума от EPDM. Фланците на изхода трябва
да отговарят на БДС EN 1092 или еквивалентно. Лента (чембер) (1 - 4 броя в
зависимост от размера) от неръждаема стомана в двата края завършваща с шпилки,
комплектовани с болт и шайба. Металната лента да е бандажирана с гумена лента;
• От полиетилен или полипропилен с отвор на резба за СВО;
• От чугун с две части, които се свързват с болтове помежду си.
СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
Всички арматури да са за работно налягане най-малко PN 10.
ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ
На новопроектирания водопровод са предвидени пожарни хидранти. Съгласно чл.170,
ал.1 от НАРЕДБА № 1з-1971 от 29.10.2009 г. пожарните хидранти са проектирани надземни и
да отговарят на БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип“, с номинален
диаметър не по-малък от 80 mm, с размери на присъединителния фланец DN 80 съгласно БДС
EN 1092-2 или еквивалентен. Покритието да е от емайл и/или епоксидно. Дължината на
тръбата е 1,25 m.
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Новопроектираните ПХ да бъдат окомплектовани със СК пред тях DN 80 с охранителна
гарнитура, телескопичен шиш и предпазно чугунено казанче.
Те се разполагат на защитени от повреда и обозначени места, на разстояние един от
друг - не повече от 150 m. Предвидени са общо 22 броя ПХ.
В точки на промяна на наклоните на водоснабдителната мрежа от низходящи към
възходящна са предвидени да се монтират ПХ, които могат да служат и за промиване и
изпразване на водопроводната мрежа.
Съгласно чл.170, ал.5 надземните пожарни хидранти се оборудват със съединител
щорц. Да са с възможност за пълно и автоматично източване на водата в хидранта при
спиране на водата в тялото.
Пожарните хидранти да са за налягане PN 10 в комплект с коляно с пета DN 80.
СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ
Всички арматури да са за работно налягане най-малко PN 10. Спирателните кранове да
са шибърни и да провеждат водата в двете направления. Фланците да са по стандарт БДС EN
1092. Дължината на арматурите да е съгласно БДС EN 558.
Корпусът на СК трябва да е изпълнен от сферографитен чугун. Крановете следва да са
от традиционния вид фланшов шибърен кран, гладък преход, тяло, капак и клин със
сърцевина от сферографитен чугун, напълно вулканизирана с EPDM, епоксидно покритие
отвън и отвътре. СК да отговарят на БДС EN 1563, БДС EN 1092-2 и БДС EN 558 и да са за
номинално налягане PN10.
Спирателните кранове да отговарят на следните стандарти - за къс спирателен кран EN
558-1 GR14 (DIN 3202 F4) и за дълъг спирателен кран EN 558-1 GR15 (DIN 3202 F5).
Стоманените фланци да бъдат съгласно БДС EN 1092-1:2007. Фланцовите фасонни части да
бъдат съгласно БДС EN 1563.
Спирателния кран използван за уличен водопровод, да е окомплектован с телескопичен
шиш и чугунено гърне. За стабилизиране на СК и водопровода е предвидена опорна плоча и
опорен блок.
За водопроводните отклонения да се използват тротоарни спирателни кранове с
диаметри от DN 32 до DN 65. За стабилизиране на ТСК и водопровода да се предвиди опорна
плоча и опорен блок.
Спирателните кранове са предвидени при отклоняването и включването от и към
главни водопроводи на разпределителни клонове и през 300-400 m по главните клонове.
Ще се монтират в началото на всеки от второстепенните клонове. Едновременно с това
мрежата е разделена със спирателни кранове за аварийно изключване на отделни участъци,
така, че в случай на нужда може да става прехвърляне на водни количества между тях.
Спирателните кранове по трасетата са така разположени, че да се отделят при повреда
не повече от 2-3 квартала и така, че да не се изключват повече от 5 ПХ.
Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с
охранителни гарнитури, на които се предвижда специално укрепване. Всички спирателни
кранове да бъдат с гумиран клин.
СК трябва да бъдат комплектовани с подходящи фиксирани и/или телескопични
шишове (спиндели) с обсадни тръби и чугунени гърнета за тях. Капаците трябва да могат да
се отварят, но да не могат да се отделят от тялото, като са захванати с болт. Чугунените
гърнета трябва да са с епоксидно прахово покритие.
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СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
Предвижда се при изграждането на съответен водопроводен клон или участък да бъдат
подменени и всички сградни отклонения към него. Тръбите за сградни отклонения са РЕ100
PN10 SDR 17. СВО ще се изпълнят за съществуващи абонати с ТСК до уличната
регулационна линия на имота, където ще бъдат подвързани към съществуващото отклонение,
а за урегулирани имоти без абонати до тротоарен кран.
Те включват водовземна част, тръбна част и тротоарен спирателен кран.
Сградните отклонения да се изпълняват основно с диаметри DN 32, а при
съществуващи по-големи - с еквивалентните.
Съответствието на полиетиленовите тръби със съществуващите поцинковани тръби е
следното:
тръби ПЕВП
Поц. тръби
0 32 mm
ф 1”
0 40 mm
ф 1 1/4”
0 50 mm
ф 1 1/2”
0 63 mm
ф 2”
Сградните водопроводни отклонения ще се изградят на местата на съществуващите,
като местоположението им ще се доуточни на място със собствениците. На всички СВО да се
предвидят ТСК съгласно Наредба №4. Дълбочината на новопроектираните СВО да се
съобрази с дълбочината на новопроектирания водопроводен клон оказана в работният проект.
ТСК трябва да бъдат комплектовани с подходящи фиксирани и/или телескопични шишове
(спиндели) с обсадни тръби и чугунени гърнета за тях. Капаците трябва да могат да се
отварят, но да не могат да се отделят от тялото, като са захванати с болт. Чугунените гърнета
трябва да са с епоксидно прахово покритие. Монтират се в зоната на тротоара на разстояние
50 cm от бордюра.
Връзките на PEHD тръби с тротоарните СК ще бъдат винтови.
Всички СК при сградните отклонения са предвидени за работно налягане PN 16.
За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК, при ПХ и при
сградните отклонения), както и при водовземните скоби, да се използват болтове и гайки с
добре направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелина на
галваничното покритие - 20 цм.
ОПОРНИ БЛОКОВЕ
В хоризонталните чупки, арматурите, СК и тройниците на водопровода са предвидени
бетонови блокове, които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се
предвиждат и в края на всеки тупик.
ПРЕСИЧАНЕ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДИ
По дължина на отделните участъци по основното трасе на новопроектираните
водопроводи, както и на сградните отклонения, те пресичат различни видове кабели високо и
ниско напрежение, както и телефонни кабели. Възможно е пресичане с други положени
проводи - други водопроводи, канализация, газопровод, паропровод и др.
За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите
задължително да се извършват на ръка.
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При пресичане на подземните комуникации задължително трябва да се спазват
минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба №8 за
правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Пресичанията се укрепват по приложените детайли.
Типов детайл за укрепване на кабели е представен на чертеж № 18.
Типов детайл за укрепване на проводи е представен на чертеж № 19.
Изходни данни за проектиране от „ЧЕЗ Разпределение България" АД са предоставени с
писмо Изх. № 1203554495/24.02.2020 г., с нанесени схематично върху приложената ситуация
съоръженията Н.Н и СрН.
Изходни данни за проектиране от VIVACOM са предоставени с писмо Изх. № 08-00325/11.02.2020 г. с нанесена схематично върху приложената ситуация подземната електронна
съобщителна мрежа и физическа инфраструктура, собственост на БТК.
При строителството ще се спазят изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и
норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места; Наредба № 6
от 2019 г., указваща сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и
свързаната с тях инфраструктура; Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти; Наредба №3 от 2004 г. за Устройство на ел.уредби и електропроводни линии;
Наредба №6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на ел.енергия към
преносната и разпределителните електрически мрежи, както и правилата за безопасна работа
в близост до действащи ел. съоръжиения и др. подземни кабели и съоръжения.
АВТОМАТИЧНИ ВЪЗДУШНИЦИ
За обезвъздушаване на водоснабдителната мрежа в местата на промяна на наклоните от
възходящи към низходящи са предвидении подземни комбинирани автоматични въздушници
с диаметър DN 80 mm и DN 50 mm. Въздушниците са комплектовани с обсадна тръба и
предпазно гърне.
Въздушниците да са със тройна функция изпълняващи следните функции: изпускане на
въздух при пълнене на водопровода, постъпване на въздух при изпразване на водопровода,
освобождаване на въздуха, натрупан във въздушните джобове, когато тръбопровода е под
налягане. Корпусът да е от сферографитен чугун, изработени според стандарт БДС EN 1266
или еквивалентен. Фланците да са разпробити според БДС EN1092-2 или еквивалентен.
Шахтите въздушник е предвидено да са сглобяеми от готови стоманобетонови
елементи с монолитно дъно.
ВОДОМЕРНА ШАХТА
Водомерната шахта в т.2 на Гл. Клон I е правоъгълна, монолитно изпълнение.
Водомерът да е клас В фланшови, подходящ за хоризонтален монтаж, да има
възможност за донадграждане с радиочисточни модули, позволяващо включването му към
SCADA система за мониторинг и контрол. Фланците да са разпробити според БДС EN1092-2
или еквивалентен.
За трите обществени чешми са предвидени водомерни шахти от РР тип PRO-WM за DN50
ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
Водопроводните клонове трябва да се изпълнят в следната последователност:
> Изясняване на местоположението на подземните комуникации (трасиране);
> Чрез предварително направени шурфове се определя място на съществуващите
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>
>
>
>
>
>
>

проводи, в което ще се изпълни връзката с новопроектираните водопроводи;
Поставяне на сигнализация и ограждения на работният участък;
Изкопните работи да се изпълнят чрез плътно укрепване;
Изпълнение на СВО, ПХ, Въздушници и Изпускатели и др.
Изпитване на положения водопровод;
Обратно засипване на траншеята чрез трамбоване на насипа;
Промиване и дизенфекция на водопровода;
Възстановяване на уличните настилки и тротоарите.

При монтажа и изпитването на водопровода да се спазват стриктно изискванията на
фирмите производители на тръбите, фасонните части и арматурите.
При извършване на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на
действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа. Преди започване на
изкопните работи да се извикат представители на всички фирми, експлоатиращи подземни
проводи и съоръжения, за уточняване на местоположението им. Задължително да присъстват
представители на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, БТК, ВиК и др. В близост до кабелите и
съществуващите водопроводи да се копае на ръка. Пресичането на ел.кабелите и телефонните
кабели да става по открит способ, съгласно приложения детайл.
Водопроводът да се положи върху 10 cm пясъчна подложка, и да се засипе с пясък 30
cm над теме тръба. Уплътняването на пясъка да става на пластове от 20-30 cm.
След монтажа на тръбите и арматурите в изкопа и след засипването с пясък 30 cm над
тях, да се монтира сигнална лента с два изолирани и един неизолиран проводник. Сигналната
лента да се предвиди и за всяко сградно водопроводно отклонение.
Основната обратна засипка се изпълнява с трошен камък. Степента на уплътняване на
трошения камък да е равна или по-голяма от стандартна плътност по Проктор 98%. Допуска
се и засипване с изкопаните земни маси при условие, че те бъдат уплътнени над 98 %
стандартна плътност по Проктор. Поставя се предпазна (предупредителна) лента. Тъй като по
улиците има асфалт, пластовете на настилката се полагат съгласно натоварването и пътния
проект. След завършване на строително-монтажните работи да се извърши изпитване и
дезинфекция на водопровода.
Полагането на новия водопровод става от същата страна на уличното платно, където е
разположен съществуващия, на разстояние 30 cm от него по посока оста на улицата.
Полагането на водопроводната мрежа ще се извърши в уличните платна при спазване на
нормативните изисквания съгласно Наредба №8 за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места (ДВ бр.72/13.08.1999г.).
Тръбите се полагат на 1,00 m от бордюрната линия, а при улиците с широчина на
платното до 5,00 m разстоянието се приема 0,55 m.
На дълбочина 0,40 m под нивелетата на улицата върху уличните водопроводи и
отклоненията ще се положи пластмасова предпазна предупредителна лента със съответния
надпис „Внимание водопровод", която да сигнализира за наличието на подземен водопровод
при извършване на ремонт, земни и други видове строителни работи.
Не е позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод и сградно отклонение, ако не
е поставена сигнална лента на съответната дълбочина и ако не е документирано поставянето
на лентата с акт обр. 12 за "скрити работи”.
При арматурите и сградните отклонения краищата на сигналната лента да се изведат на
повърхността, съгласно детайлите, приложени към инструкцията за полагане от фирмата
производител. Ако такива липсват, то следва изпълнителят да се обърне към проектанта.
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Тръбите се доставят по следния начин:
Диаметрите 90 mm и по-голям се доставят основно с дължини от 12 m, тръбите с помалки диаметри и за СВО - на рулони.
Всички тръби от PEHD трябва да притежават качество за сертификат по ISO 9001 и да
отговарят на някои от европейските стандарти - BS; FS; DIN или еквивалентни на тях.
Транспортът на тръбите трябва да бъде извършван с подходящи средства. При
транспортиране на тръби върху плоскости, те не трябва да имат грапавини. Тръбите трябва да
се разполагат така, че да не увисват много извън плоскостта на товара. Ако тръбите се
доставят на рулони трябва да се транспортират разположени хоризонтално. Закрепването на
товара може да става с въжета или канап, или найлонови влакна, като се подлагат подходящи
материали, за да се избягват повреди или триене. Във всеки случай са в сила нормативите за
ограничаване на пакетажа и товара според Пътния кодекс.
Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се
извършват с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната зона, при
балансиране на разстояние най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове.
Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва надраскването на
тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди
предмети.
Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности - главно от остри
камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като трябва да се
избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете за тръби на пръти трябва да бъде под 2
m за който и да било диаметър. За тръби на рулони, положени хоризонтално, височината
може да бъде над 2 m. Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време, се
препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи.
ФИТИНГИ И СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ
Тези части се доставят обикновено в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно
състояние, трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях или от
други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите
характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под налягане
или в случай, че не се намират на пазара, да се получават директно от тръбата чрез челно
заваряване на сегменти (огъване, челна заварка с вставяне на материал и т.н.). Свързването
между тръби от PEHD и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал става
основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с
накрайници за заварка към тръбите.
ВРЪЗКИ
Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят
според долуизложената методология. Използваните в проекта методи са следните:
Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, когато
последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от
неръждаема стомана или от алуминий, облицован с тефлон, или от стъклопласти с
антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ
при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за
заваряване, подходящо е да се темперират всички тръби до температурата на средата.
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Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с
подходящи режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и
електрически за по-големи дебелини на стените; последните трябва да имат умерена скорост
за предотвратяване нагряване на материала. Челата, така подготвени, не трябва да се пипат
или замърсяват; ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин или
друг подходящ разтворител.
Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша,
свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху
контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат
върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува
лека подутина. След предвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се
притискат едно в друго с усилие, докато материалът не се завърне в твърдо състояние.
Заварката не трябва да се размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до
температура около 60°С.
При изпълнение на връзка тип челна заварка, водещи са инструкциите на
производителя.
Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби или
на специални части, се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми
накрайници от тръбите PEHD. Фланците се присъединяват към другите части чрез
стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на уплътнения е задължително във
всички случаи.
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИТЕ
Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи
правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на
тръбопровода, ако се извършва на място. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и
изпълнено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят
пясък, с дебелина 10 cm, върху който се полага тръбата.
При изкопите на водопровода се предвижда плътно укрепване.
Полагане на тръбите по трасето: Тръбите и фасонните части трябва да бъдат
разположени по продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се
оказва с пилони и се означават местата на фасонните части, според проекта. Тръбите и
фасонните части трябва да бъдат наредени близо до изкопа, като се внимава дължината на
тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на
проекта. В случаи на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите се
събират на групи по 10-15 (120 - 180 m), така че да могат лесно да се разположат на техните
места, по протежение на изкопа. Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън
изкопа и поставянето му да се направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се
свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат
проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в краищата си. Тръбите трябва да
бъдат отрязвани перпендикулярно на оста.
Местоположенивето на подземните технически проводи и сградните отклонения се
означава трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на 0,40 m под
повърхността на терена с оглед установяване местоположението им при извършване на
ремонт, земни и др. видове строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е
подземен провод или сградно отклонение, ако не е поставена сигнална лента на съответната
дълбочина и ако не е документирано поставянето на лентата с акт обр.12 за "скрити работи”.
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ОБРАТНА ЗАСИПКА ЗА ЗОНАТА ОКОЛО ТРЪБАТА
Основна операция по изпълнението на обратния насип е изграждането на пясъчно
легло под и около страните на тръбите, както и насипване на пясък на най-малко 30 cm над
тях. Степента на уплътнение е 98 % стандартна плътност по Проктор. За трамбоването на
пласта от първоначалната обратна засипка над тръбата да се ползва ръчна трамбовка.
Пясъкът да отговаря на стандарт БДС EN 12 620 и/или БДС EN 13043.
ОСНОВНА ОБРАТНА ЗАСИПКА
Основната обратна засипка да се изпълни от несортиран трошен камък съгласно БДС
EN 13242. Степента на уплътняване да е равна или по-голяма на 98 % стандартна плътност по
Проктор. Допуска се и засипване с изкопаните земни маси при условие, че те бъдат
уплътнени над 98 % стандартна плътност по Проктър. Уплътняването да става на пластове с
не по-голяма височина от 30 cm. За доказване на степента на уплътнение да се взима по една
проба на всеки 200 м или по една проба в или в близост до всяко осово кръстовище.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА
Предвижда се възстановяването на настилката във вид, в който съществува преди
изпълнението на проекта. При улици с асфалтово покритие, то да бъде извършено с два
пласта асфалтобетон с дебелина 4 cm за плътен асфалтобетон тип А, неплътен асфалтобетон 4
cm и битумизиран трошен камък 6 cm. Преди асфалтиране се предвижда изпълнение на
основа 46 cm от несортиран трошен камък и след това полагане на останалите асфалтови
пластове. Предвидено е възстановяването на пътната настилка и на тротоарите да се извърши
при изпълнението на етапа „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПЪТНА НАСТИЛКА НА ЦЕНТРАЛНА
ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД СВОГЕ“, който се предвижда да бъде изпълнен едновременно с
рехабилитацията и изграждането на водопроводнтата и канализационната мрежа на града.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАР СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ПЛОЧИ И БОРДЮРИ
Предвидено е възстановяване на бордюрите и тротоарните настилки, които ще бъдат
разрушени при изпълнението на сградните водопроводни отклонения.
Тротооарът под клон 8 ул. Цар Симеон ще бъде изпълнен с Уни павета подходящи за
натоварване от тежкотоварни автомобили, положени върху основа от 20 ст трошен камък, 5
ст ситен трошен камък /фракция 8-18 mm/; 7 ст армиран бетон; пясък за редене фракция 05
mm.
ИЗПИТВАНИЯ
Всеки изграден водопровод се подлага на хидравлично изпитване за доказване на
водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните
части, връзки и други водопроводни елементи.
Водопроводите се изпитват на три етапа:
- предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и монтиране на
арматурата(хидранти, предпазни клапи, въздушници);
- изпитване на спад на налягане за определяне на останалото количество въздух
във водопровода;
основно изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след
завършване на всиччки СМР за даден участък на водопровода.
-
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За всички водопроводи налягането за изпитване се изчислява въз основа на
максималното оразмерително налягане, както следва:
Без изчисляване на хидравличния удар се отчита по-малката от двете стойности:
STR=MDPа х 1,5
kPa;
STR=MDPа +500 kPa
kPa,
където MDPа е стойността на максималното оразмерително налягане при установена
допустима стойност на хидравличния удар не по-малко от 200 MD кРа.
Водопроводът се изпитва цялостно или на отделни участъци. При изпитването
участъците от водопровода се подбират така, че:
- налягането за изпитване да бъде достигнато в най- ниската точка на всеки
изпитван участък;
в най-високата точка на всеки изпитван участък да бъде достигнато налягане,
най- малко съответстващо на максималното оразмерително налягане.
-

При извършване на предварителното изпитване на водопроводите се поддържа
максимално допустимото работно налягане, без да се превишава налягането за изпитване.
Продължителността на предварителното изпитване се определя в зависимост от материала, от
който е направен водопроводът.
Водопроводът се изпитва на спад на налягане за определяне на останалото в него количество
въздух с оглед предотвратяване на неверни резултати при извършване на основното
изпитване. Необходимостта от това изпитване се определя от проекта.
Основното изпитване на водопроводите (за водоплътност) се извършва по един от следните
методи:
- метод на загуби на вода;
- метод на загуби на налягане.
За определяне метода на основното изпитване се отчитат указанията дадени техническата
спецификация на проектираните тръби. Когато в техническата документация няма указания
за изпитването, остовното изпитване се извършва в съответствие с Приложение №7 към
Наредба №2 /22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните
системи.
Работната хидравлична проба на тръби PEHD се извършва на участъци с подходяща
дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа
чрез частично запълване с пресята пръст, като се внимава да се оставят открити
съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на
хидравличната проба и за да се избегне хоризонтално или вертикално изместване на тръбите,
подложени на налягане. Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане
точка на участъка, където се инсталира манометъра. За да се гарантира пълно
обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят
напълно отворени.
При изпитването на водопроводната мрежа трябва да бъдат спазени изискванията на
действащите наредби.
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Преди пускането на мрежата в експлоатация се извършва промивка на
тръбопроводите (хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За
извършената промивка се съставя акт.
След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез
вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар).
Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните санитарни
власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 - 40 g активен хлор на 1 m3 вода и престой, не пократък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде
по-голяма от 200 m. След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от
водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на
взетата проба даде благоприятен резултат.
Съществуващо положение и проекти решения на канализационната мрежа:
Предвидено е изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по следните улици в
Централна градска част:
Обхват на проекта - етап 1
Улици
Ул. Васил Левски - от ул. Каменярска до ул. Цар Симеон

От ОТ до ОТ
/835/ 838 - 515

Ул. Хр.Смирненски - от ул. В.Левски до ул. Първи май

839 - 829

Ул. Първи май - от ул. Каменярска до ул. Страцин

830 - 828

Ул. Страцин - от ул. Първи май до преди ул. Джиджовска

828 - 710а

Ул. Ал.Стамболийски - от ул. Хр.Смирненски до ул.Цар Симеон

837 - 512

Ул. Любен Каравелов - от ул. Околовръстна до ул. В.Левски

867 - 840

Ул. Здравец - от ул. Околовръстна до ул. В.Левски

870 - 842

Ул. Соколов камък - от ул. Околовръстна до ул. В.Левски

872 - 844

Ул. Околовръстна - от ул. Каменярска до ул. Соколов камък

865 - 872

Ул. Г.С.Раковски - от стълбите до ул. Хр.Смирненски
Ул. Джиджовска - от ОТ 716 до ул. Страцин

849 - /833/838
716 - 701а

Проектът включва доизграждане и подмяна на канализационната мрежа, СКО и
възстановяване на уличната настилка.
Главната цел на инвестиционната мярка е да се подобри инфраструктурата във водния сектор
в полза на околната среда и човека, за постигане на съответствие с националното и
европейското законодателство в областта на отпадъчните води, за да се отговори на
задълженията за съответствие във водния сектор, като покрием изискванията на
Европейското законодателство за околната среда и в частност изискванията, заложени в
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Директива за питейната вода и Директивата за Пречистване на градските отпадъчни води.
Изграждането и рехабилитацията на канализационната мрежа е основно благоустройствено
мероприятие, което осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита,
трудовата дейност и отдиха на населението.
С проекта ще се постигне:
Прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Искър и р. Искрецка река през сухи
дерета, канавки и по улиците в съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на
Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;
>

Осигуряване на качествени услуги, свързани с водите, според принципите за
максимална рентабилност и качество на работата и приемливи цени за населението;
>

Смекчаване на риска за здравето, чрез разширение на канализационната мрежа, за да
се покрие изцяло населението от посочената услуга;
>
>

Намаляване на инфилтрацията в системата;

Намалено замърсяване на вътрешните реки поради прекратяване на заустването на
непречистени потоци от отпадъчни води;
>

Изграждането на канализацията ще доведе до комплексно решение на проблема за
защита на околната среда и подобряване на санитарно-хигиенните условия на живот на
хората. Конкретно се очаква подобряване на качеството на водата на р. Искър и р. Искрецка.
>

Град Своге има изградена канализация, която е много стара, като не са запазени никакви
проекти за нейното изграждане. Съществуващата канализационна мрежа на гр. Своге е
комбинирана. В някои квартали, включително в Централна градска част е смесена,
предназначена да приема и отвежда освен битовите също и атмосферните води. Мрежата е от
кръгли бетонови тръби, повечето ф200. По канализационната мрежа на град Своге няма
изградени дъждопреливници, а главните колектори са заустени във водоприемниците в
няколко пункта. Част от кварталите на града нямат канализация или същата е изграждана без
проекти.
Повечето от съществуващите шахти са изпълнени от тухлена зидария с диаметър ф700. Този
размер не отговаря на нормативните изисквания и затруднява поддържането на
канализационната мрежа.
Град Своге няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. За изграждането на
ПСОВ има отредена площадка, както и изготвени проекти.
Канализационната мрежа на ЦГЧ е изградена от бетонови тръби с диаметър от 200 mm до 600
mm, с кръгли профили. По улиците тръбите са ф200 и ф300, като главният колектър по ул.
Цар Симеон е ф400 и ф600.
Предвидената реконструкция на канализационната система в ЦГЧ ще превърне
канализацията от смесена в разделна. На практика реконструкцията предвижда използването
на съществуващите тръби за отвеждане на дъждовните води към водоприемника р. Искър и р.
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Искрецка. Новпроектираните канализационни клонове ще са изцяло за провеждане на битови
отпадъчни води. При извършеното оразмеряване е създадена възможност тези нови клонове
да бъдат използвани при необходимост и за дъждовни води чрез превключване на
изградените дъждоприемни шахти към тях или чрез изграждане на нови такива и
включването им към новата мрежа. Това може да се наложи при компрометиране на
съществуващата стара канализация, която не е в добро състояние или при доказана
невъзможност същата да приема дъждовните отпадъчни води и често препълване на същата.
Също така част от улиците в ЦГЧ са с подменени водопроводи и пътна настилка, без да
е подменена канализацията, при което същата продължава да работи като смесена. На
следващия етап е необходимо да се извърши проверка и реконструкция на канлизацията по
останалите улици в ЦГЧ и особено проверка и решение за работата на главния колектор под
ул. Цар Симеон.
Предложеното инвестиционно решение за канализационната мрежа на ЦГЧ гр. Своге е
съобразено с най-добрите инженерни решения с оглед на разходите, екологията,
експлоатацията, нормативните изисквания, рисковете, включително и риска от климатични
промени
При изготвеното проектно решение на канализационната мрежа в ЦГЧ е предложено:
> Изграждане на канализация DN 315 SN 10 - 208.20 м
> Изграждане на канализация DN 400 SN 10 - 1138.25 м
> Изграждане на канализация DN 500 SN 10 - 193.60 м
Общо реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа - 1540,05 м
> Изграждане на връзка за дъждовни води между съществуващи шахти на ул.
Джиджовска - 6,00 м DN 500 SN 10
> Изграждане на 45 броя ревизионни шахти, в това число 4 бр. на местата на старите,
които се реконструират
> Изграждане на нови и реконструкция на сградни канализационни отклонения - 123
броя
> Изграждане на точкови дъждоприемни съоръжения - дъждоприемни шахти - 53 броя
> Изграждане на линейни дъждоприемни съоръжения - дъждоприемни решетки 5 броя
> Саниране и реновиране /релайнинг методи/ на съществуващата канализация
Инвестиционното предложение за канализационната мрежа на ЦГЧ гр. Своге е
систематизирано в следващата таблица.

ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

Канализационна мрежа
Второстепенни канализационни
клонове

Ед.
мярка
m

Диаметър DN /mm/

Дължина
/т/

0 315

208,20

0 400

1138,25
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0 500

193,60

Всичко (m) 1540,05
Сградни канализационни отклонения

Ед.
мярка

Количество

брой

123

Точкови дъждоприемни съоръжения - Ед.
Дъждоприемни шахти
мярка
брой
Линейни дъждоприемни съоръжения - Ед.
Дъждоприемни решетки
мярка
брой

Количество

53

Количество

5

Други дейности

Количество

Саниране и реновиране /релайнинг
методи/ на съществуващата
канализация

брой 1
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1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРЪБИТЕ

КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ РР (ПОЛИПРОПИЛЕН)

Двуслойни полипропиленови тръби (РР) с гладка вътрешна повърхност и
профилирани външни ребра и фабрично заварена муфа.
Тръбите трябва да отговарят на коравина на пръстена - SN>10 и стандарт - БДС
EN 13476-1и3 или еквивалентен.
•
Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен) и РР фасонни части
•
Произвеждат се от първокачествен гранулат - първичен и сертифициран от
независима
инстанция
•
Цвят на вътрешния слой светъл - лесен за видео инспекция. Цвят на външния
оребрен слой различен от черен - кафявооранжев
•
Ефективна дължина на тръбата без муфата 6 m
•
Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен
•
Уплътнение: матрично излято от EPDM
•
Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща
водоплътност и здравина на връзката
•
Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015mm
•
Номинална твърдост (коравина на пръстена)>10к^т2 , предоставяне на тест
протокол
от изпитване
•
Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015 mm
•
Тръбите, които ще се монтират трябва да са с коравина SN > 8 (8 KNAr2)
•
Гъвкавост на пръстена >30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
•
Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване,
тествана при
налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.
•
Номинален диаметър OD(външен диаметър) за диаметри от OD160, OD200,
OD250,
OD315, OD400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID500, ID600, ID800,
ID1000.
•
Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3
•
Съвместимост с гладкостенни тръби до DN400, с гарантирана водоплътност
Продуктът задължително трябва да носи името на производителя и маркировката
на института, който го проверява за съответствие.
DN - номинален диаметър на
тръбата DE /OD- външен
диаметър на тръбата DI вътрешен диаметър на тръбата
SN - коравина на тръбата
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DN

OD

DI SN

315

315 277,4 >10

400

400

350 >10

500 561,5

500 >10

При оразмеряването са използвани пластмасови тръби, като използваните
диаметри от 315 до 400 са от серията DN/OD, а от 500 нагоре са от серията DN/DI.
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЯВАНЕ
С тръбите трябва да се работи внимателно и грижливо. При неправилен
транспорт и складиране могат да настъпят деформации или увреждание по
канализационните тръби,
муфи и уплътненията, които да доведат до трудности при полагането и да нарушат
сигурността на работата на тръбопровода. Задължително е да се спазват посочените подолу указания.
Транспорт
Транспортираните поединично тръби трябва да лежат по цялата си дължина и да
се осигурят срещу разместване. Не бива да се превишава максималната височина на
стъпаловане от 2.00 m. Трябва да се избягва огъването на тръбите и ударно
натоварване. Тръбите, опаковани в дървени каси, могат да се стъпаловат до 3,30 m, като
касите се опират дърво в дърво.
Товарене
За товарене и разтоварване на тръбите се използват подходящи устройства.
Тръбите с малко тегло, транспортирани поединично, могат да се товарят ръчно.
Тежките тръби се товарят и разтоварват с помощта на повдигателен механизъм и
колани от неабразивен материал, резпективно конопени въжета. В крайщата на тръбите
не бива да се използват куки. Ако трябва отзад да се разтоварват поединично тръби,
трябва да се използва подходящ шип за разтоварване. Разтоварване отзад с вилков
високоповдигач не се допуска. Не се допуска разтоварване чрез преобръщане или
изхвърляне от транспортното средство. Трябва да се избягва влаченето на тръбите по
земята.
Складиране
Всички тръби трябва да се складират на равна повърхност. Трябва да се избягва
огъването по дължината им. Трябва да се внимава, под първия ред на тръбите да няма
остри предмети, които да ги повредят.
Трябва да се избягва съхранение на открито повече от 12 месеца. Ако тръбите се
покриват с непропускащи светлината платнища, трябва да се осигури добро
проветряване на тръбите. Утлътнителите по принцип трябва да са защитени от
въздействието на светлината и да се съхраняват на сухо и по възможност на хладно
място.
СЪОРЪЖЕНИЯ ПО МРЕЖАТА
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РЕВИЗИОННИ ШАХТИ
Предвидените ревизионни шахти са с достъп за контрол от персонала като се
осигурява възможност за извършване на необходимите дейности за поддържане на
канализационната мрежа. Минималният вътрешен размер на тялото на шахтите, които
са с кръгло сечение е 1000 mm.
Минималният диаметър на входния отвор на ревизионните шахти е с вътрешен
диаметър 600 mm.
Ревизионни шахти са предвидени при хоризонталните и вертикални чупки, както
и в прави участъци, по-дълги от предвидените по НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май
2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи за
дадения диаметър. Предвидени са при събиране на два и повече канализационни клона.
Местата на шахтите са показани на надлъжните профили и на приложената ситуация.
Присъединяването на канализационните профили се предвижда под ъгъл до 90°, а
при по-малък ъгъл, чрез пад в ревизионната шахта.
По трасетата на канализационните клонове се предвижда изпълнението на
следните видове ревизионни шахти:
•
ревизионни шахти в началото на канализационните клонове;
•
ревизионни шахти на местата на включване на други клонове или промяна на
•
трасето на клоновете;
•
ревизионни шахти с пад.
Всички шахти са дадени с необходимите коти и размери на работните чертежи в
част ВиК. Строителят трябва да се съобрази с тях по време на изграждане на
ревизионните шахти.
Стоманобетоновите шахти са кръгли и се изграждат от готови стоманобетонни
елементи. Конструкцията на ревизионните шахти се изработва от предварително
изработени стоманобетонни и бетонни елементи съгласно БДС EN 1917 или
предварително изработени стоманобетонни елементи по индивидуален конструктивен
проект. Стъпалата и/или стълбите в РШ да са монтирани от производителя в
предварително изработените елементи и да отговарят съответно на БДС EN 13 101
и/или БДС 14 396. Класът на капаците на ревизионните шахти в участъци с настилка да
е D 400 или по-висок съгласно БДС EN 124. Материалът може да е от полимербетон
или чугун. В случай на изграждане на ревизионни шахти в зелена площ капаците могат
да бъдат от стоманобетон, полимербетон или чугун.
Да съответстват на БДС EN 1917:2003+АС:2007 "Ревизионни шахти и
ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон".
При промяна на диаметъра на канализационната тръба в дадена шахта, котите на
темето на канализационните профили са еднакви, т.е. свързването е теме с теме.
Свързванията между тръбите и ревизионните шахти да се изпълнят
водонепропускливи.
Входните отвори на ревизионните шахти, проектирани под улици, се предвиждат
с капаци с горна повърхност на нивото на уличната настилка.
Капаците да бъдат с вентилационни отвори.
Кюнетите на ревизионните шахти се изпълняват така, че да създават най-добри
хидравлични условия за движение на отпадъчните води и безопасна експлоатация на
съоръжението.
Цветът и вида на капаците на ревизионните шахти да бъдат уточнени преди
започване на строителството. Същите следва да бъдат естетично изпълнение, предвид
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че се отнася за централната градска част. Капаците може да са с надпис „Своге“.
ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ И РЕШЕТКИ
В проекта са предвидени дъждоприемни съоръжения - точкови /дъждоприемни шахти/
и линейни /дъждоприемни решетки/.
Дъждоприемните съоръжения са предвидени на следните места:
•
по дължината на улиците, при съобразяване с най-ниските точки, определени от
вертикалната планировка на улиците, и с местата на пешеходни пътеки;
•
в зоната на уличните кръстовища така, че да се осигури оттичането на
повърхностните
води преди пешеходните пътеки и в най-ниските точки, определени от вертикалната
планировка на кръстовищата;
напречно на улиците при наклон над 8 %, като решетките се осигуряват със
•
система
срещу инцидентно отваряне или са монолитна неразделна част от тялото.
Дъждоприемните шахти са предвидени с входна решетка и с утаителна част.
Входната решетка на дъждоприемните съоръжения отговаря на класа на натоварване на
улицата и да гарантира безопасност и осигуреност срещу вандализъм - клас D400.
Дъждоприемните шахти да са бетонови двуставни (с утаителна част). Капаците да да са
от полимербетон или чугун съгласно БДС EN 124 с клас D400.
Дъждоприемните шахти се свързват към канализационните мрежи за дъждовни или
смесени отпадъчни води посредством тръбопровод с минимален вътрешен диаметър
150 mm и с дължина до 40 m.
Цветът и вида на капаците на дъждоприемните шахти и на решетките да бъдат
уточнени преди започване на строителството. Същите следва да бъдат естетично
изпълнение, предвид че се отнася за централната градска част.
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ
Предвидено е изграждането на СКО от уличната мрежа до уличната
регулационна линия на имота. Изпълняват се от РР оребрени DN 200, като свързването
се осъществява в РШ или с тройник 315/200 и коляно 45” под ъгъл 45” спрямо
основния канал. Предвидени са канализационни отклонения, включително за
незастроените парцели с оглед бъдещо застрояване.
Точното място на СКО ще бъде определено при извършване на строителството.
Допуска се свързване на сградни канализационни отклонения с уличната
канализационна мрежа без ревизионна шахта при дължина на отклонението, по-малка
от 20 m. Свързването без шахти не трябва да предизвиква изменение на светлото
сечение на канала и затруднение при експлоатацията му.
2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Изисквания към изпълнението на строителството
Изисквания относно материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на
поръчката:
Влаганите материали трябва да бъдат от най-добро качество и да задоволяват
изискванията на Техническите спецификации и на Работния проект. Всеки материал
трябва да отговаря на стандарти и да бъде с доказан произход, придружен с декларация
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за съответствие. Всеки документ, удостоверяващ произхода на материал се представя
на възложителя преди влагането му.
Транспортиране и места за депониране на строителни отпадъци и земните маси:
Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителни отпадъци
ще се осъществява от Изпълнителя. Същите ще се извозват на определени при
изготвянето на РПСД места. По време на изпълнение на дейностите – предмет на
поръчката не следва да има отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда.
Складиране и охрана на оборудване и материали:
Изпълнителят следва да положи всички усилия за свеждане до минимум на времето за
складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките така,
че да отговарят на нуждите на строителството.
Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат
да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от
производителите информация относно съхраняването на материалите, като трябва да
спазва тези изисквания.
Гаранционни срокове:
Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и
появилите се впоследствие дефекти в предложените от него гаранционни срокове,
съгласно чл. 20 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Забележка: Предложените гаранционни срокове не следва да са по-малки от
предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Начин на измерване и доказване количество изпълнени дейности:
От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи, завършени от
Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите, указани на чертежите
и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите.
Работите, които покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи
слоеве) подлежат на
междинно одобрение. В такива случаи Изпълнителят следва да поиска одобрение преди
да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършена и одобрена работа подлежи
на плащане по реда на Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Изисквания към изпълнението
2.1.1.Здравословни и безопасни условия на труд и работна среда
-

Изпълнителят трябва да осигури възможност за провеждане на първичен инструктаж
на служителите си при осъществяването на описаните в заданието дейности и
спазването на всички Правила за здраве и безопасност на територията на обекта.
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- Каски,

предпазни очила, работно облекло и защитни обувки са минимално
необходимите лични предпазни средства за носене по всяко време на престоя на
определените места на обекта. Личните предпазни средства, описани тук, се
осигуряват от Изпълнителя.

-

Всички съоръжения и оборудване, които ще се използват в работа трябва да бъдат в
добро техническо състояние. Те подлежат на предварителна и периодична проверка и
следва да бъдат сертифицирани, когато това се изисква.

2.1.2. Изисквания за опазване на околната среда
2.1.2.1. Изпълнителят трябва да отговаря на всички приложими изисквания на
българското и европейско законодателство, свързани с околната среда.
2.1.2.2. Почистване и управление на отпадъците.
 Отстраняване и депониране извън обекта на всички излишни материали,
парчета, уплътнения, отпадъци и други остатъчни материали. Работите се
извършват така, че да се намаляват до минимум отпадъците и когато е
възможно, материалите се рециклират. Не се допуска изгаряне на материалите в
обекта.
 При завършване на всяка дейност, Изпълнителят
почиства
и
коригира,
зони, които са
включително с ремонти и допълнителни работи, всички
повлияни от Работите, включително временните площадки, до ниво, което е
задоволително за Представителя на Възложителя.
2.1.3.Условия за изпълнение









Изпълнителят осигурява необходимата квалифицирана работна ръка за
изпълнение и завършване на работата.
Изпълнителят осигурява всичките ресурси и технологично оборудване,
необходими за изпълнението и завършването на работата освен, ако не е
описано друго в документа.
Възможно е от Изпълнителя да бъде поискано да извърши допълнителни работи,
извън договорения обхват на работите. В този случай допълнителните работи
подлежат на предоговаряне.
Изпълнителят ще осигури необходимата охрана на доставеното от него
оборудване, съоръжения и материали, както и на тези, предоставени му от
Възложителя.
Изпълнителят ще осигури необходимия геодезически контрол по време
изпълнението на дейностите. Възложителят ще извърши контролен замер. При
несъответствие на постигнатите резултати със заложените в Договора
изисквания, Възложителят ще изиска изпълнение на допълнителни работи до
постигане на удовлетворяващи резултати, които ще се извършат за сметка на
Изпълнителя.
Технически ръководител трябва да присъства целодневно на площадката по
време на дейностите, предмет на този документ.
Изпълнителят трябва да осигури едно лице от своя персонал за комуникация по
време на изпълнението на дейностите. Цялата комуникация, касаеща
изпълнението на заложените дейности в проекта следва да преминава през
посоченото лице. Официалната кореспонденция ще се води и по електронната
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поща.
Защита на предишни и съществуващи работи (напр. тръбопроводи,
отводнителни канавки, експлоатационни пътища и др.), в случаите, когато е
възможно тяхното повреждане при изпълнението на работите по настоящата
обществена поръчка. Изпълнителят отговаря за отстраняването на щетите,
причинени при изпълнението на работите.
 Осигуряване на защита срещу повреждане или разрушаване на работи поради
дъжд и повърхностни води. Това включва контрол, отклоняване, отводняване и
изпомпване на вода, когато се изисква. Всички разходи за поправка или
забавяне, причинено от увреждане на строителните работи, произтичащи от
липсата на такава защита или контрол от страна на Изпълнителя, ще бъдат за
негова сметка.
 Изграждането на обекта е до линии, нива и степени, както е показано на
чертежите, спецификациите и документи, и както допълнително е наредено от
Възложителя.
 При завършване на работите до ниво, задоволително за Представителя на
Възложителя, Изпълнителят извежда от площадката всички работници, ресурси,
оборудване и други. Всички разходи по демобилизирането, включително
почистването на обекта, отстраняването на временните технологични линии
като тези за подаване на вода и захранване, демонтаж на постаменти и
нивелиране на обекта са задължение на Изпълнителя
 При извършването на работите от Изпълнителя се изисква изпълнение на
следните задължения;
1)
Мобилизиране и демобилизиране на персонал, инсталации и оборудване.
Геодезическо трасиране на обекта по предоставени от Възложителя координати.
2)
3)
Установяване съоръженията на Изпълнителя на обекта.
4)
Управление на въпросите, свързани със служителите на Изпълнителя.
5)
Изпълнение на изискванията за Изпълнителя за здравеопазване, безопасност и
опазване на околната среда.
Осигуряване на временни прегради, предупредителни сигнали и светлини,
6)
когато са необходими, за поддържане на безопасна работна среда.
7)
Осигуряване на охрана.
8)
Защита на работната площадка от увреждане или разрушаване от природните
стихии или от съседните инсталации, технологични процеси или дейности.
Планиране и докладване на Представителя на Възложителя включително
9)
изготвяне на доклади с информация за извършената работа при поискване от страна на
Възложителя.
10)
Почистване и отстраняване на отпадъците от работната площадка.
Обозначаване върху чертежи на екзекутивната ситуация.
11)


ВАЖНО:
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или
еквивалент“ навсякъде където в документацията за настоящата обществена
поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или
други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес,
търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в работния проект или в документацията за обществената поръчка
има посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход,
производство или др, възложителят на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме
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всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че
предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията,
определени в Техническите спецификации.
Всички строителни материали, които ще бъдат използвани при изпълнение на
обществената поръчка, трябва да отговарят на изискванията на действащите
български държавни стандарти, на изискванията на работния проект, БДС, EN
или ако са внос да бъдат одобрени за ползване на територията на Република
България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска
изпълнение с нестандартни материали.
Дейностите предвидени за изпълнение да отговарят на работния проект.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Прогнозна стойност на обществената поръчка
Прогнозната стойност на поръчката 4 228 000 лв. /четири милиона двеста двадесет и
осем хиляди лева/ без включен ДДС или 5 073 600 лв. /пет милиона седемдесет и
три хиляди и шестстотин лева/ с включен ДДС.
Посочената прогнозна стойност представлява максимален финансов ресурс, който
Възложителят ще осигури за изпълнение на обществената поръчка.
Оферти на участници, които надхвърлят определената по-горе прогнозна стойност, в
това число и прогнозната стойност по отделните дейности, ще бъдат отстранени от
участие в процедурата, като неотговарящи на предварително обявените условия на
възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката във вида и обхвата, описани в техническите
спецификации.
За представяне на ценовото си предложение, участниците попълват приложения в
настоящата документация образец на ценово предложение и представят попълнените и
остойностени количествени сметки от документацията, като приложение към него.
Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за
обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в
съответствие с чл. 116 от ЗОП.
2. Начин на плащане
Възнаграждението по настоящата обществена поръчка се изплаща по следния начин:




Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на
договора. Авансово плащане се извършва в 15-дневен срок от получаване на
уведомление от възложителя за финансиране на договора и представяне на
фактура от страна на Изпълнителя. Авансовото плащане се приспада изцяло от
дължимите последващи плащания по реда, предвиден в договора.
Междинни плащания, платими в 15-дневен срок от изпълнение и приемане на
определено количество и вид работи след представяне на фактура от страна на
Изпълнителя. Всяко плащане е в размер на изпълнената и приета работа,
намалена с 10 % заради приспадането на авансовото плащане. Приемането на
изпълнението на СМР за целите на извършване на междинни плащания се
удостоверява с подписването на необходимите актове, съгласно изискванията
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на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР в т.ч.
Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в
съответствие с Наредба №2/2003 и Наредба №3/2003, съответстващи на
разходите и одобрени от компетентни органи в зависимост от вида на работата.
Максималната обща стойност на частта от авансовото плащане и междинните
плащания е до 90 % от цената на договора.
Окончателно плащане в размер на оставащата част от дължимото
възнаграждение по договора след приспадане на авансовото и междинните
плащания, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след подписване на
окончателен приемо-предавателен, представен констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (приложение № 15), издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура в оригинал.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при
която всички български или чуждестранни физически или юридически лица,
включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има
право да изпълнява доставки и строителство съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от
възложителя условия в настоящата документация и в обявлението за обществена
поръчка, могат да подадат оферта.
2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва
да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в
документацията за участие.
3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
3.1. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а
и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
3.2. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.3.1.,
в друга държава членка или трета страна;
3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по
тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
Изискването не се прилага в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, а именно:


се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;



размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е
до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година, но не повече от 50 000 лв.

3.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
3.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната
липса на основание за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за
подбор;
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б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл.
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен2.
3.8. 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. 3.8. 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
3.9. лишен е от правото да упражнява определена професия (извършване на
строителство) или дейност (строителна дейност) съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено деянието;
3.10.
сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на
конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3.11.
доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена
поръчка или на договор за концесия за строителство, довело до предсрочното
му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с
изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора;
3.12.
е опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя,
свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2

„Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него
лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената
поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага
по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
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4. Лицата, за които се отнасят изискванията по т. 3.1, 3.2, 3.7 и 3.12. са съгласно
чл.54, ал.2 от ЗОП, а именно - лицата, които представляват участника или
кандидата и са членове на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица,
които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
5. В случаите по чл.54, ал. 2 от ЗОП когато кандидатът или участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7
се отнасят и за това физическо лице.
6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за
отстраняване е налице за член на обединението.
7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е
установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 3.
8. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:
 че 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;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него
престъпление или нарушение; че е платил изцяло дължимото вземане
по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.;
 че 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
се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57,
ал. 3 от ЗОП.
9. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за
да участват при възлагането на поръчката.
10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за
участие или оферта.
11. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
11.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва
да определят лице, което да представлява обединението пред възложителя за
настоящата поръчка.
11.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението
отговарят солидарно.
12. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в
обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва
договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.
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13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура3.
14. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от
тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
15. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
16. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
При
подаване
на
офертата,
участникът
декларира
липсата
на
обстоятелствата/пречките посочени в настоящия раздел, в част III „Основания за
изключване“ на ЕЕДОП. Обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, (Осъждания за престъпления по
чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, както и информация за
престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава
членка или трета страна), т. 3.6 (нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.
1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен), както и обстоятелствата по
т. 14, 15 и 16 от настоящия раздел, които не са изрично изброени в ЕЕДОП, се посочват
и се декларират в част III, раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка“.
Възложителят предприема и прилага приложимите от предвидените в чл. 3, т. 1 – 6 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари мерки за участника, определен за
изпълнител преди сключването на договора за обществена поръчка.
V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка
на офертите, а чрез тях се определят минималните изисквания за допустимост на
участниците в процедурата.
1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност
Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя,
а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по
3

„Свързани лица“ по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
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Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да
изпълняват строителство на обекти четвърта група, втора категория съгласно с чл. 5, ал.
6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя).
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на
изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за
тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им
възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А:
„Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в
съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и
уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в
хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор
за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за
изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката и
талон към него или еквивалентен документ.
2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние
Възложителят определя следните минимални изисквания за икономическото и
финансово състояние на участника:
Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка
„Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството
по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на
строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 400 000 лева,
каквато е минималната застрахователна сума за строителство втора категория по
чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда
за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За съдружник в обединение, или подизпълнител, който е установен/регистриран извън
Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде
еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството
на държавата, в която е установен/регистриран стопанският субект.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези
съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще
изпълняват дейност по строителство, също следва да притежават валидна застраховка
„професионална отговорност“, отговаряща на горепосочените изисквания.
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Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част
IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1)
застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2)
застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката;
(4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване участниците представят при поискване в хода на
процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за
обществена поръчка:
- заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в
проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната
застрахователна сума за строител за категорията строеж, в която попада обекта на
поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно
законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите
от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово
състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
3. Минимални изисквания за технически и професионални способности
Възложителят определя следните минимални изисквания, въз основа на които се
установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение
на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
3.1. Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано
от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен
с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“
следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или
реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи и/или канализационни
мрежи и/или съоръжения във ВиК сектора. Възложителят не поставя изрично
изискване за обем на изпълнените дейности.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за
дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за
последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на
изпълнените дейности, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните
изисквания.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода
на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за
обществена поръчка:
1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената
поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
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стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3.2.Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на
поръчката, в минимален състав, както следва:
- Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна образователна
степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация
„строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с
четиригодишен курс на обучение със специалност „строителен техник“ или
еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.
- Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството - да притежава
валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно
удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от
16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всеки от експертите в екипа за строителството следва да е взел участие в
съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на
строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“ в случая
следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или
реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи и/или канализационни
мрежи и/или съоръжения във ВиК сектора. Възложителят не поставя изрично
изискване за обем на изпълненото строителство.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица,
придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго
наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на
еквивалентността е на участника.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите/длъжностите от
експертния състав.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП.
Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от
експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение,
издало диплома/сертификат, описание на идентичното или сходно строителство с
посочване на конкретен обект.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода
на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за
обществена поръчка:
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- Списък на ключовите експерти, както и документи, които доказват професионалната
компетентност на лицата.
3.3.Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система
за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с
предметен обхват: строителство.
При участник обединение, изискването се отнася за обединението като цяло.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този
случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са
еквивалентни на изисканите.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези
съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще
изпълняват дейност по строителство, също следва да имат внедрена система за
управление на качеството, отговаряща на горепосочените изисквания.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по
отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения
стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага,
(2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния
регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на
приложимост).
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода
на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за
обществена поръчка:
- заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ или от друг национален орган по 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. Възложителят приема и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп
до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да
докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Забележка: Възложителят има право да не приеме представено доказателство за
технически способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може
да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

40

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 съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП 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) по
образец, утвърден от Европейската комисия (образец). 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.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е
посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с
критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в
обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП, който
съдържа информацията по предходното изречение.
По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 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 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП
се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по
горното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани
с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след
отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.

Използване капацитета на трети лица
Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани
с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и
професионалните способности.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията
за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени
посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
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.
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В съответствие с чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя изискване за солидарна
отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто
капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица, , ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
Подизпълнители
В съответствие с чл. 66, ал.
1 от ЗОП участниците посочват в офертата
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да
използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде
обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и
да подава самостоятелно оферта.
След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или
включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и 15
от ЗОП.
VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз
основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение
качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели,
включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка
оферти, без да я променя. При формулирането на критерия и показателите за оценка,
Възложителят е изхождал от разбирането, че при поръчки с подобен характер,
организацията на ръководния и експертен екип, предложен от участника, е неразривно
свързана с предмета на поръчката, и по-специално с качеството на изпълнението на
поръчката. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между
организацията, компетентността, качеството и ефективността като цяло на работния
екип и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на
офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена
е удачно да се вземат предвид организацията на ръководния екип и трудовия ресурс.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на
изискванията на възложителя.
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена,
определен съобразно следните показатели:
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Показател

Максимален
брой точки

Относителна
тежест

„Качество на организацията на персонала, на
който е възложено изпълнението на
поръчката” – П 1

100

50 %

Ценово предложение – П2

100

50 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката ” се оценява предложената система за организацията и
ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на
работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на
експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и
отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в
случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица);
предложеният начин за осъществяване на строителството, предложените
комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол
върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на
извършените дейности.
Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в
случаите, в които е налице поне едно от следните условия:


Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в
обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“
от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за
изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми
и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на
Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;



Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на
нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в
таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна
мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1

Максимале
брой
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено н
точки
изпълнението на поръчката”
100
Предложената от участника организация на персонала, на който е 20
43

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
-

участникът е представил описание на всички дейности,
съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на
отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях,
включително организация и технология на изпълнение на
строителството, предмет на обществената поръчка.

-

Описани са конкретни действия, които ще бъдат предприети от
екипа на Изпълнителя за изпълнение на предвидените от
възложителя мерки за намаляване затрудненията на местното
население при изпълнение на строителството.

Предложената от участника организация на персонала, на който е 40
възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
-

участникът е представил описание на всички дейности,
съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на
отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях,
включително организация и технология на изпълнение на
строителството, предмет на обществената поръчка.

-

Описани са конкретни действия, които ще бъдат предприети от
екипа на Изпълнителя за изпълнение на предвидените от
възложителя мерки за намаляване затрудненията на местното
население при изпълнение на строителството.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при
която е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата
методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия
документален инструментариум. Направено е предложение относно
отговорностите на членовете на екипа на изпълнителя, във връзка с
предвидените начини за осъществяване на комуникацията и
координацията с Възложителя и с останалите участници в
строителния процес;
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3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на
работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие
между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с
които да се гарантира качественото и навременно изпълнение на
строителството.
4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при
прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са
действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на
аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на
поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е 60
възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
-

участникът е представил описание на всички дейности,
съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на
отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях,
включително организация и технология на изпълнение на
строителството, предмет на обществената поръчка.

-

Описани са конкретни действия, които ще бъдат предприети от
екипа на Изпълнителя за изпълнение на предвидените от
възложителя мерки за намаляване затрудненията на местното
население при изпълнение на строителството.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при
която е налично две от следните обстоятелства:
1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата
методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия
документален инструментариум. Направено е предложение относно
отговорностите на членовете на екипа на изпълнителя, във връзка с
предвидените начини за осъществяване на комуникацията и
координацията с Възложителя и с останалите участници в
строителния процес;
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на
работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие
между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с
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които да се гарантира качественото и навременно изпълнение на
строителството.
4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при
прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са
действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на
аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на
поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е 80
възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
-

участникът е представил описание на всички дейности,
съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на
отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях,
включително организация и технология на изпълнение на
строителството, предмет на обществената поръчка.

-

Описани са конкретни действия, които ще бъдат предприети от
екипа на Изпълнителя за изпълнение на предвидените от
възложителя мерки за намаляване затрудненията на местното
население при изпълнение на строителството.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при
която е налично три от следните обстоятелства:
1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата
методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия
документален инструментариум. Направено е предложение относно
отговорностите на членовете на екипа на изпълнителя, във връзка с
предвидените начини за осъществяване на комуникацията и
координацията с Възложителя и с останалите участници в
строителния процес;
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на
работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие
между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с
които да се гарантира качественото и навременно изпълнение на
строителството.
4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при
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прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са
действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на
аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на
поръчката.
Предложената от участника организация на персонала, на който е 100
възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите
спецификации, а именно:
-

участникът е представил описание на всички дейности,
съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на
отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях,
включително организация и технология на изпълнение на
строителството, предмет на обществената поръчка.

-

Описани са конкретни действия, които ще бъдат предприети от
екипа на Изпълнителя за изпълнение на предвидените от
възложителя мерки за намаляване затрудненията на местното
население при изпълнение на строителството.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при
която е налично четири от следните обстоятелства:
1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата
методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия
документален инструментариум. Направено е предложение относно
отговорностите на членовете на екипа на изпълнителя, във връзка с
предвидените начини за осъществяване на комуникацията и
координацията с Възложителя и с останалите участници в
строителния процес;
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на
работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие
между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с
които да се гарантира качественото и навременно изпълнение на
строителството.
4. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при
прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са
действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на
аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на
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поръчката.
ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“
Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва
съгласно следната формула:

където:

ЦПmin
П2N = –––––––––––– х 100,
ЦПN

П2N е оценка на ценовото предложение на участника N, получена от
сбора на предложените единични цени;
ЦПmin е най-малкия сбор от предложените единични цени за
изпълнение (в лева, без ДДС);
ЦПN цената, получена от сбора на предложените единични цени на
участник в ценовото му предложение
Максималната стойност на П2N е 100 точки и се дава на участника, предложил
най-ниска цена.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:
КОN = П1N х 0,50 + П2N х 0,50
Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели
числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след
десетичната запетая.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.

VII. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН
НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано
лице, да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с
което се оповестява откриването на процедурата и/или в документацията за
обществената поръчка. Възложителят прави промените по реда на чл.100 от ЗОП.
2. Обменът на информация се извършва с електронни средства за комуникация
между възложителя и заинтересованите лица/участниците, в писмен вид, на
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

български език. Когато не се използват електронни средства за комуникации,
обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща
куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от
страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. I. 1) от обявлението.
Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за
контакт, посочени в офертата на участника.
При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е
изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано
съобщение, потвърждаващо изпращането.
При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, получили
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и
четири) часа надлежно да уведомят възложителя.
Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за
промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от
отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.
При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която
считат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато
участниците се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се
разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
VIII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА

1. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е
съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в
обществената поръчка, както и с техническите спецификации и проекта за договор
за обществена поръчка.
2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят
на предварително обявените от възложителя, води до отстраняване на този
участник от участие в процедурата.
3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции.
4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и за документацията
са за сметка на участника.
5. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано
от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
6. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на
офертите до сключване на договор. Участник, който след покана от възложителя и
в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
7. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства до документацията за обществената поръчка в профила
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на
купувача
на
електронната
страница
на
Възложителя:
https://www.svoge.bg/?page_id=101 Същата може безплатно да се изтегли на
посочения в обявлението линк.
8. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител –
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка, на следния адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“
№7, в деловодството, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за
подаване на оферти, която е посочена в обявлението.
9. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или
от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.
Съдържанието на опаковката е подробно описана в раздел ІХ „Съдържание на
офертата“.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3,
т. 2 от ППЗОП.
10. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна
разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя
адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът
от забава или загубване на офертата е за участника.
11. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и
в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия
като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от
пощенски клон, или други подобни.
12. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ
регистър, за което на приносителя се издава документ.
13. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на
крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в
опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и
съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на
изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват
в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите
лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър по т. 12. Не се допуска
приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
14. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може
да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява
по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване
не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да
отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта,
като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с
входящ номер…“.
15. Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и
представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че
офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно
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актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи нотариално
заверено изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява
участника в процедурата.
15.1.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право
да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.
15.2.В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в
офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документите
по Раздел ІХ, т.4. от документацията за участие.
16. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице
или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите,
посочени в Раздел ІХ, от документацията, се представят в превод на български
език.
17. Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези,
които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от
участника копие „Вярно с оригинала“.
18. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от
участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на
документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис
на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
19. Документите в офертата трябва да бъдат подредени съобразно посоченото в Раздел
ІХ от настоящата документация.
20. Представените образци в документацията за участие са задължителни за
участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци,
възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие
на офертата с изискванията на документацията за участие.
21. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и
условията на труд,които са в сила в Република България и относими към
дейностите, предмет на поръчката, както следва:
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
– Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
– Интернет адрес: http://www.nap.bg/
2. Национален осигурителен институт:
– Информационен телефон на НОИ – тел. 0700 14 802;
– Интернет адрес: http://www.nssi.bg/
3. Относно задълженията, свързани с акцизи и мита:
Агенция „Митници”:
– Информационен телефон на АМ - 0298594980;
– Интернет адрес: http: www.customs.bg
4. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
– Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14
до 17ч.;
– София 1000, ул. „У.Гладстон“ № 67, Телефон: 02/940 6331;
– Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
5. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
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Министерство на труда и социалната политика:
– София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;
– Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата за участие в обществената поръчка включва следните документи:
„Заявление за участие“, съдържащо:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата – по образец.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо – ЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (по образец). Когато участникът
е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от
участниците в обединението. При необходимост от деклариране на
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за
обединението;;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
4. В случай, че участникът е обединение - договор или друг еквивалентен
документ (в оригинал или в нотариално заверен препис), от който да е видно
правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на
следните изисквания:
– да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за
целите на обществената поръчка;
– да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за
изпълнението на обществената поръчка;
– да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между
членовете на обединението;
– да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
– да е определено наименование на обединението.
5. Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения (когато е
приложимо при условията на Раздел V от тази документация – относно
Използване капацитета на трети лица и Подизпълнители).
Важно:
Съгласно Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки изх. №
МУ-4/02.03.2018 г. и на основание чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на
ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) се предоставя задължително в електронен вид, независимо кога
е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Във връзка с горепосоченото участниците следва да представят ЕЕДОП в
електронен вид, който да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото
съдържание.
Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по един от следните начини:
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Към настоящата документация се предоставя eЕЕДОП.zip, в който се съдържа
електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП). В пакета се съдържа един файл espdrequest.pdf, който служи за преглед на образеца, и файл espd-request.xml, който е
предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП на Европейската
комисия.
Подготовката на ЕЕДОП-а се извършва чрез използване на осигурената от ЕК
безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Системата може да се
достъпи чрез портала на обществени поръчки, секция РОП и е-услуги /електронни
услуги
на
Европейската
комисия, както
и
директно
на
адрес:
https://espd.eop.bg/espd-web/.
За да попълните предоставения образец на ЕЕДОП е необходимо да преминете
през следните стъпки:
А: Съхранете файл espd-request.xml на компютъра си.
Б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете
български език.
В: В долната част на отворилата се страница на въпроса „Вие сте?“ маркирайте
„Икономически оператор“.
Г: В новопоявилото се поле „Искате да“ маркирайте „Заредите файл ЕЕДОП“.
Д: В новопоявилото се поле „Качите документ“ изберете бутона „Избор на файл“,
след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в
стъпка А.
Е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето
предприятие и натиснете бутон „Напред“.
Ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След
попълване на всеки раздел се преминава на следващия чрез натискане на бутона
„Напред“. Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се
появи бутон „Преглед“, чрез натискането на който ще се появи целия попълнен
еЕЕДОП.
З: След като се е заредил целия еЕЕДОП в края на документа се появява бутон
„Изтегляне като“, чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне
на документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра
си, за да можете да се възползвате от повторно редактиране на документа.
Изтегленият .pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица и се
предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.
Забележка: Описаният начин за работа със системата за еЕЕДОП е валиден към датата
на обявяване на настоящата обществена поръчка. Възложителят го предоставя
единствено с цел да улесни участниците. Възложителят не носи отговорност за
промени в начина на функциониране на системата след тази дата.
Допълнителна информация относно начина на попълване на еЕЕДОП може да бъде
намерен на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки.
Важно: Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява
данни, предвид което еЕЕДОП в xml или pdf винаги трябва да се запазва и
съхранява локално на компютър на потребителя.
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Чрез попълване на официалния образец на ЕЕДОП, находящ се на адрес
www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc, попълненият файл следва да
се трансформира във формат, който да позволи преглед на въведената
информация с общодостъпно приложение, но да не е възможно редактиране на
съдържанието на файла. Трансформираният файл да бъде цифрово подписан от
съответните лица и да бъде представен по един от указаните по-долу начини.
ВАЖНО! Участникът сам избира кой от описаните по-горе начини за попълване
на ЕЕДОП да приложи.
Представяне на ЕЕДОП:
ЕЕДОП може да бъде предоставен на Възложителя по един от следните начини:
1. Цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи
за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документа, не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.
2. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно
ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. времеви печат, който
да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса към който се
препраща преди крайния срок за подаване на оферти.
Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна
процедура за обществена поръчка, при положение, че потвърдят, че съдържащата се в
него информация е актуална и осигурят пряк и неограничен достъп електронен път до
вече попълнения и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за
участие вместо ЕЕДОП се представя декларация, в която се потвърждава актуалността
на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва
адресът, на който е осигурен достъп до документа.
 „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в
пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик
(опаковка) на офертата.
„Техническо предложение“, съдържащо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на настоящата документация, в
което са включени:
2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
3. Декларация по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо (по образец);
Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по
отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
* Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен
който и да е елемент, изискан от Възложителя, участникът ще бъде отстранен
от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
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**Ако направеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не
съответства на изискванията, поставени в настоящата документация или не
съдържа някои от задължителните части, участникът ще бъде отстранен от
по-нататъшно участие в процедурата.
***Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна
последователност на изпълняваните строителни операции и/или противоречие на
предложението с действащото законодателство или технологични правила за
изпълнение също основание за отстраняване на участника от процедурата.
 “Техническото предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе
документи) се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.
- Гаранционни срокове за строителните дейности съгласно предвидените в чл. 20,
ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи,, съоръжения и строителни обекти.
Заявлението за участие и техническото предложение се представят и сканирани, на
отделни електронни носители. Носителите следва да съдържат по един файл, в който
документите са сканирани в същата поредност, в която са представени и на хартиен
носител. Файловете се създават във формат PDF или еквивалентен.
Ценово предложение (по образец) с приложени към него КСС.
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Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик (опаковка) на
офертата. Ценовото предложение и приложеното към него КСС се представят и
на електронен носител в редактируем формат, позволяващ проверка на
направените изчисления.
* Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена
никаква информация относно цената за изпълнение на поръчката или за
изпълнение на дейност/поддейност.
** Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и
да е елемент или е надвишена прогнозната стойност за изпълнение на поръчката,
участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
Документите посочени по-горе се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват:
1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.
Опаковката включва посочените документи, опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение.
X. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по
реда на глава пета, раздел VIII от ППЗОП.
След изтичане на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисия за
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията
се състои от нечетен брой членове.
Получените оферти се предават от Възложителя на председателя на Комисията, за
което се съставя протокол. Комисията започва работа по разглеждане на офертите след
получаване на представените оферти и протокола за тяхното предаване от
Възложителя.
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. Представителят на участника удостоверява
представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията
преди отваряне на офертите. Присъствието на участниците и техните представители не
е задължително.
Отварянето на офертите се извършва на датата, часа и мястото, посочени в обявлението
за обществена поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на
офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа
преди новоопределения час.
Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и
оповестява тяхното съдържание.
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Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от
присъстващите представители на другите участници да подпише техническото
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
С това приключва публичната част от заседанието на комисията.
Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в Раздел ІХ. „Съдържание
на офертата“ от настоящата документация, и съставя протокол. 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 и изпраща протокола на
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок от 5 работни дни от получаването на протокола 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. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. След изтичането на срока от 5 работни дни комисията
пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за
данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие
с предварително обявените условия
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти
комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на купувача“ на
сайта на възложителя: датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на предлагани
ценови параметри. При отварянето на подадените оферти, както и на плика с
предлагани ценови параметри може да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели,
отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност не се допуска до оценка.
Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.
Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, което
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Обосновката може да се отнася до:
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1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
услуги или строителния метод;
2. избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за
изпълнението на строителството;
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.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно горните обстоятелства, 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.
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 към ЗОП
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.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в реда,
предвиден в чл.58, ал.2 ППЗОП.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с реда предвиден в чл.58, ал.2 ППЗОП
XI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОИЗПЪЛНЕНИЕ
А. Определяне на изпълнител. Обявяване на решението на възложителя
1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на
оценка на офертите по посочения в Раздел VI критерий, като в срок от 10 (десет)
дни след приключване на работата на комисията и утвърждаване на протокола
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител.
2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
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3. Възложителят изпраща на участниците решението по т.1 в 3-дневен срок от
издаването му.
Б. Прекратяване на процедурата
1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1.1. не е подадена нито една оферта за участие
1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за
форма, начин и срок, или са неподходящи;
1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена
процедурата;
1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се
сключва договор за обществена поръчка;
1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на
договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по
причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които
биха променили кръга на заинтересованите лица.
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
2.1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
2.2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
2.3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените
условия от възложителя;
2.4. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП, или
в) не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.
3. Възложителят изпраща копие от решението по т.1 и т.2 до участниците в
процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в профила
на купувача си.
4. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена
поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по
реда на Глава двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната
законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни,
икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в
обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с
процедурата.
На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се
възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на
самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за
възлагане на обществена поръчка.
Обжалването се извършва при условията и по реда на чл.196 и сл. от ЗОП.
В. Сключване на договор
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1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно
приложения образец) с участника в процедурата, определен за изпълнител.
Преди сключване на договора се взема предвид обстоятелството, че поръчката е
открита по реда на чл. 114 ЗОП без осигурено финансиране и Възложителят
разполага с всички права, гарантирани му от закона, включително правото да
прекрати процедурата.
2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е
допуснато предварително изпълнение на това решение, но н преди изтичането на
14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението
за определяне на изпълнител.
3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с 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 обществена поръчка.
4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за
възлагане на обществена поръчка.
5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да:
5.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2
от ЗОП ;
5.2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване
от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор,
включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
5.3.
представи определената гаранция за изпълнение на договора;
5.4.
извърши съответната регистрация, 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.
6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен
за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.
7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо
място:
7.1. откаже да сключи договор;
7.2. не изпълни някое от изискванията на т. 5;
7.3. не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.
Изменение на договора се допуска по изключение само в случаите и при условията по
чл.116 от ЗОП. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, предвид обективното
обстоятелство, че процедурата за възлагане на обществена поръчка се открива при
условията на чл. 114 от ЗОП, като към датата на откриване на процедурата, не е
осигурено финансиране за изпълнението й, възложителят си запазва правото да
извърши съответните изменения в договора с избрания изпълнител.
Г. Договор за подизпълнение
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1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата, което не освобождава изпълнителят от отговорността му за
изпълнение на договора за обществена поръчка.
2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата
подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора
или допълнително споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е
нарушена забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП.
3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите
нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, който са включени в
предмета на договора за подизпълнение, както и информация за координаторите по
изпълнението на договора с посочени: телефон за връзка, факс и ел. адрес.
4. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.
5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
- за новия подизпълнител не са на лице основанията за отстраняване в процедура;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и
вида на дейностите, който ще изпълнява.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.
XII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1.Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за
изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 1 % (едно на сто) от
стойността на договора.
2.Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени
в проекта на договора.
3.Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице гарант.
4.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
5.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.
6.Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
6.1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
6.2. парична сума (платежно нареждане в копие)
6.3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.
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7. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична
сума, тя се превежда по сметката на Община Своге в
"Общинска банка" АД, Филиал Своге,
91303390000001

BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG 65 SOMB

титуляр на сметката: Община Своге, като банковите такси по превода са за сметка на
наредителя.
8. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова
гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или
частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което
възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за
възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил договора
поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя.
В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или
застраховка, то срокът на действието й следва да е 30 дни повече от срокът за
изпълнение на поръчката.
9. При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или
застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на
който се представя гаранцията.
10. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на
изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и
обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя
гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за
участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.
1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период;
б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден,
на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния.
2. Сроковете в документацията са в календарни дни.
3. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на
съответния срок.
4. По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на
офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се
прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки.
XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Образци на документи, проект на договор и техническа документация – работен
проект.
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