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П О К А Н А 
 
 

Уважаеми Дами и господа, 
Отправяме Ви покана за представяне на оферта за сключване на договор 

при следните условия: 
1. Предмет на поканата:  „Консултантски услуги по упражняване на 

строителен надзор при изграждане на обект: „Инженеринг - проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на Главната команднo-контролнa система 
за сигурност по част от периметъра на северната дъга и прилежащите й 
обекти”,  съгласно Приложение №1. 

Код съгласно Общия терминологичен речник /CPV/:  
71520000-9 – Строителен надзор 
2. Кандидат поканен за участие:  
Съгласно рамково споразумение №13462/28.11.2014 г.: 
„Икар Консулт” АД, гр. София 
3. Срок и място на изпълнение:   
Общият срок за цялостното изпълнение е до 400 (четиристотин) работни 

дни, съгласно посочените по-долу условия и започва да тече от датата на 
подписване на Договора до подписване на Акт (Образец № 16) или издаване на 
Разрешение за ползване на обекта. 

3.1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите 

Срок - до 30 (тридесет) работни дни, смятано от дата на предаване на 3 
(три) комплекта от съгласувания с всички държавни контролни органи 
инвестиционен проект до предаване на изготвения доклад за Оценка за 
съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към 
строежите на Възложителя. 

Същото се документира чрез представена входяща и изходяща 
кореспонденция. 

3.2. Строителен надзор по време изпълнение на строително-монтажни и 
инсталационни работи. 

Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от датата на подписване на 
Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка, определяне на 
строителна линия и ниво на строежа до провеждане на 72-часови проби и 
подписване на констативен Акт (Образец №16) за установяване годността за 
приемане на строежа. 

3.3. Изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве на 
етапа на строителство. 
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Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от дата да на подписване на 
Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа до провеждане на 72-часови проби за 
приемане на обекта. 

3.4. Изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5 за 
Техническите паспорти на строежите. 

Срок - до 30 (тридесет) работни дни, смятано от дата на подписване на акт 
Акт (Образец №15) за установяване годността за приемане на строежа. 

Предметът на Договора се счита за изпълнен с издаване на разрешение за 
ползване и въвеждане на строежа в експлоатация. 

 
В общия срок за изпълнение не се включва времето за престой в следните 

случай, когато: 
- обектът е спрян за времето, от датата на подписване на Акт (Образец № 

10) за спиране на строителството до датата на подписване на Акт (Образец № 
11) за продължаване на строителството по Наредба № 3 от 31.07.2003 година на 
МРРБ на основание ЗУТ; 

- държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или 
предизвикат временно спиране на работата, включително съгласувателни 
процедури с Възложителя, Консултанта по ЗУТ и специализираните инстанции. 
Същото се документира чрез представена входяща и изходяща кореспонденция; 

- не по вина на Изпълнителя, Възложителят е наредил временно спиране на 
всички видове работи или на работа, която обективно налага забавяне на 
изпълнението на други видове работи. За причините и времетраенето на 
престоя се подписва двустранен протокол. 

Различните видове работи и дейности по изпълнението на поръчката могат 
да бъдат изпълнявани едновременно (паралелно), но само в рамките на общия 
краен срок на договора. 

 
Място на изпълнение: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
4. Изискуеми документи: 
- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.47 ал.1, 

ал.2, т.1, 2, 4, 5 и ал.5 от ЗОП - представят се декларация по приложен в 
документацията за участие образец. 

Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2 т.1, 2, 4 и 5 от 
ЗОП, се отстранява от участие 

5. Критерий за оценка – най-ниска цена 
6. Образуване на цената и начин на плащане: 
6.1.Начин на образуване на предлаганата цена: Цената за извършване на 

дейностите, предмет на обществена поръчка, се определя както следва: 
- Цена за Оценка на съответствието на инвестиционния проект: процент 

(%) от стойността на строително-монтажните работи; 
- Цена за Строителен надзор по време на строителството: процент (%) от 

стойността на строително-монтажните работи. 
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Стойността на процентите не може да бъде повече от оферираната 
стойност за този вид работа в ценовата оферта на кандидата, приложена към 
Рамковото споразумение. 

6.2.Начин на плащане: по банков път в лева, в срок до 60 дни след 
изпълнение на съответните видове работи и представяне на издадена фактура-
оригинал и Приемо - предавателен протокол, съгласно чл. 113 от ЗДДС и след 
представяне на документите по чл. 45б, ал. 3 от ЗОП, при сключени договори с 
подизпълнители. Срокът на плащането тече от датата на последно представения 
документ. 

Всяко плащане по видове работи и дейности се извършва, както следва за: 
6.2.1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите: 
- 90 % (деветдесет на сто) след предаване на доклада за оценка на 

съответствието на Възложителя; 
- 10 % (десет на сто) след издаване на валидно разрешение за строеж 
6.2.2. Строителен надзор по време на строителството: 
- 90 % (деветдесет на сто) от дължимата сума за строителен надзор по 

време на строителството, се изплаща на база изпълнението по договора за 
инженеринг за обекта и съответства на издадените фактури от изпълнителя на 
инженеринга. 

- 10 % (десет на сто) от дължимата сума за строителен надзор по време на 
строителството, след издаване на Разрешение за ползване на обекта. 

7. Гаранции: 
7.1.На основание чл.59, ал.5, т.1 възложителят не изисква гаранция за 

участие в обществената поръчка. 
7.2.Изпълнителят се задължава в съответствие с Рамковия споразумение, 

при подписване на договора за обществената поръчка, да представи документ 
за внесена гаранция за изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността 
на договора, закръглена до лев, в една от следните форми: 

- депозит на парична сума,  
или 
- банкова гаранция 
Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок един месец след изтичане 

на предмета на договора и се връща на Изпълнителя при добросъвестно 
изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. 

Условията по представяне на документ за внесена гаранция за изпълнение 
са уредени в Раздел VІ от Рамковото споразумение. 

 
8. Срок за валидност на офертата – 150 дни след крайния срок за подаване 

на документите. 
 
9. Провеждане на преговори и определяне на Изпълнител 
9.1. Място на получаване на документите.  
Документите са публикувана на интернет страницата на дружеството 

(www.tpp2.com, Профил на купувача, към досието на ОП 14117)  
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9.2. Място и срок за подаване на офертата – Офертата /надлежно оформена 
по изискванията на ЗОП/ се подава в Регистратурата на Възложителя. Краен 
срок – 17.04.2015г. до 11.00 часа  

9.3. Дата за провеждане на преговори – преговорите да се проведат на 
17.04.2015г. от 13.00 часа в Заседателната зала на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

 
Възложителят определя с мотивирано решение участника за изпълнител на 

поръчката, след провеждане на преговори за определяне условията на договора 
съгласно изискванията, посочени в поканата, при запазване в максимална 
степен интересите на Дружеството. 

 
Лица за контакти: 
инж. Константин Колев – ръководител отдел „С и УК”, той и служител по 

сигурността на информацията, тел.: 042/662516;  
 
инж. Искрен Танев – Зам. р-л „Търговски отдел“, тел.: 042/662506 
 
 
Приложения: 
1. Пълно описание и технически изисквания към предмета на поръчката -  

Приложение №1 
2. Образец на оферта 
3. Проект на договор 
4. Образци на декларации и банкова гаранция 
5. Схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение на 

договора - Приложение №2 

 


