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^  y j  АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 918009

Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Поделение (когато е пртожгшо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00246 
Адрес: РБългария, с. Ковачево, п.к.6265
Лице за контакт: По технически въпроси -  Строителна част: инж. Надежда 
Папазова; Електрическа част: инж. Бойко Бакоев; въпроси по процедурата - инж. 
Лора Янкова
Телефон: 042 662132; 042 662706; 042 662916 
E-mail: lora@tpp2.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Адрес за приемане на оферти: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Регистратура
обществени поръчки
Лице за контакт: Христина Димитрова
Телефон: 042 662717
E-mail: h.dimitrova@tpp2.com______________________________________________

Обект на поръчката:
[X] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с 
учебен център

Кратко описание: Реконструкция и преустройство на склад в едноетажна 
масивна сграда със застроена площ 112 кв.м., с две съблекални с всички 
прилежащи помещения и учебна зала. Техническите условия за изпълнение на 
поръчката и обемът дейности са дадени съответно в Приложение 1 и 
Приложение 2 към документацията.

Срок за изпълнение на поръчката: до 6 /шест/ месеца от датата на подписан 
Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка.

Особености относно начина на приемане на строителството по договора:
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1. В процеса на строителството Възложителят извършва входящ контрол на 
материали и доставки и текущ контрол на изпълнението в съответствие с 
изискванията на работния проект. Доставките се придружават от:
- сертификат за качество и произход и /или декларация за съответствие;
- гаранционни карти за доставеното оборудване.
2. Дейностите по договора приключват и се приемат с подписване на Приемо -  
предавателен протокол между Възложител и Изпълнител. Същият се съставя и 
подписва при следните условия:
- изпълнен обем на договора и липса на забележки по изпълнението от страна на 
Възложителя.
- съставена от Изпълнителя строителна документация, съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
и съгласно изискванията на Възложителя.
- проведени изпитания на новоизградения водопровод, канализация и 
ел.инсталация, мълниезащита и заземителна инсталация.
3. Приемането на извършената работа се извършва от приемателна комисия, 
назначена от Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след 
представяне на следните документи:

- Акт образец 19;
- двустранно подписан приемо ~~ предавателен протокол;
- сертификати за качество и произход на вложените материали;
- гаранционни карти за доставеното оборудване.

Изискване за гаранционния срок: Гаранционният срок е 10 (десет) години, 
съгласно чл.20, ал.4, т. 1 от Наредба 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Начин на фактуриране и плащане:
Допускат се междинни плащания за реално извършени дейности, установени с 
Протокол за установяване на извършени видове СМР (Образец 19), като общият 
размер на междинните плащания не трябва да надвишава 70% от стойността на 
договора.
Всички плащания се извършват в срок до 60 дни след двустранно подписан 
протокол за извършената работа, представяне на акт образец № 19, представяне 
на оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на 
документи по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. 
Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

Място на извършване: „ТЕЦ Марица изток 2“, ПИ 37507.503.3 в землището на 
с. Ковачево

Обща прогнозна стойност на поръчката: 157 000.00 лв., без ДДС

Условия, на които трябва да отговарят участниците; Не се допуска пряко или 
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 
при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици.



Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Участник, за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-5 или 7 от ЗОП, 
има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1,2 и 3 от 
ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Съгласно чл. 60 
от ЗОП - Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строителството, включено в предмета на поръчката 
за: Първа група (строежи от високо строителство, прилежаща инфраструктура, 
електронни съобщителни мрежи и съоръжения), Строежи от Трета до Пета 
категория.

Технически и професионални способности:
1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а” ЗОП участникът да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет 
години от датата на подаване на офертата, както следва: минимум три договора за 
строително монтажни работи по предмета на поръчката. Под сходен се разбира 
изграждане или преустройство (реконструкция) на сгради.
2. Съгласно чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП участниците следва да разполагат с персонал с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 
Възложителят изисква участникът да има минимум 1 бр, строителен техник, 1 бр. 
ел. техник, 1 бр. кофражист, 1 бр. арматурист, 1 бр. монтажник, 1 бр. заварчик, 3 
бр. общи работници.
3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП участниците следва да прилагат системи за 
управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или 
еквивалентно с обхват по предмета на обществената поръчка.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване 
на защитени работни места______________________________________________

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [....... ] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:



Дата: 19.02.2018г. . Час: 16:00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: 19.05.2018г. Час: 24:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 20.02.2018г. от 09:30 часа

Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от европейските фондове и програми: [] Да [X] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]________________________
Друга информация.

1 .Към офертата си всеки участник прилага:
1.1. Документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, съгласно 
чл. 60, чл. 63 и чл. 64 от ЗОП, и описани в настоящата обява както следва:

1.1.1. Заверено копие на удостоверението от вписването в Централния 
професионален регистър на строителя.
1.1.2 Списък на строителство, което е идентично или сходно с предмета на 
обществената поръчка, заедно с удостоверения за добро изпълнение на 
извършеното строителство, които съдържат стойностите, датите, на които е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  по 
образец на Възложителя.
1.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението с посочена 
професионална компетентност на лицата, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП- по 
образец на Възложителя.
1.1.4. Заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление 
на качеството БДС EN ISO 9001:2008 / 2015 или еквивалент на участника, с 
обхват предмета на обществената поръчка.
Документите се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.
2. Декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1—5 и 7 ЗОП. Декларациите се представят и от 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от лицата, 
включени в обединението- участник в обществената поръчка, което не е 
юридическо лице.

3. Декларация по образец на възложителя за обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т.1 от 
ЗОП. Декларацията се представя и от подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива, както и от всяко от лицата, включени в обединението - участник в 
обществената поръчка, което не е юридическо лице.

4. Декларация по образец на възложителя за използването/ неизползването на 
подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива, както и декларация за поетите от подизпълнителя задължения.

5. Декларация по образец на възложителя за съгласие за участие в процедурата 
като подизпълнител, когато е приложимо.



6. Документи за поетите от трети лица задължения (прилагат се, ако участникът 
се позовава на капацитета на трети лица)

7. Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП съгласно образец на 
Възложителя.

8. Участниците да представят конкретни анализни цени по обема, посочен в 
Приложение 1 към документацията за участие в процедурата. Същите да бъдат 
изготвени в съответствие с УСН или СЕК.

II. Преди сключване на договор участникът, избран за Изпълнител, представя 
следните документи:
1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 
изпълнител, представя:

1.1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 ЗОП;
1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на участника, удостоверяващо отсъствието на 
обстоятелства по чл.54, ал.1, т.З ЗОП;

1.3. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация 
по БУЛСТАТ на създаденото обединение
2. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.З от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 
от ЗМИП /по образец на Възложителя/.
3. Не се допуска вариантност на предложенията.
4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители при 
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 
отварянето.
5. Офертата се подава лично или по куриер в запечатан, непрозрачен плик. И в 
двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за получаване. 
Оферти се приемат всеки работен ден от 8:30ч. до 16:00ч. На плика да бъде 
изписано -  „оферта”, предмет и per. № на поръчката, име, адрес, тел., факс, e-mail 
на участника.___________________  ____________

Трите имена: инж. Живко Димит
печат)
Длъжност: Изпълнителен директор_______

Дата на настоящата обява
Дата: 02.02.2018г._________
Възложител

(Подпис и



ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ 

ПО ЧЛ.20 AJ1.3 ОТ ЗОП

До:
6265 “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2”ЕАД 
с. Ковачево, обл. Стара Загора

От:
1.1. Фирма /наименование/ на участника:

ЕИК, БУЛСТАТ:................................
Регистрация по ЗДДС:.......................
1.2. Седалище и адрес на управление:

Адрес за кореспонденция:................................................................................
телефон:..................факс:............................ ; електронен адрес:.....................
1.3. Лични данни на представляващия:.............................................................
ЕГН...........................*........ ; л.к.№.......................... издадена н а .....................
о т ............................................................ гр........................................................
1.4. Лице за контакти:.................................. *........; длъжност........................
телефон........................; факс.............................. ; електронен адрес: *............
1.5. Обслужваща банка:.....................................................................................
В1С........................................ , IBAN..................................................................
титуляр на сметката..........................................................................................
Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощие па подписващия офертата, 
когато това не е представляващия, фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл.20. ал.З от ЗОП с per. №918009 и предмет „Реконструкция и 
преустройство на склад в съблекални с учебен център”.

I, Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както 
следва:
Приложение №1 - опис (подписан и подпечатан) на всички документи, съдържащи се в 
офертата на участника (,представя се окомтектовано в папка, класьор. като всяко от 
приложенията следва да е обособено. обозначено)
Приложение №2 - документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, 
съгласно чл. 59-64 от ЗОП, и описани в обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП, както следва:
- удостоверение от Централен професионален регистър на строителя
- списък на на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено 
през последните 5 години (по образец на Възложителя)
- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението с посочена професионална компетентност на 
лицата, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП- по образец на Възложителя.



- Заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството 
БДС EN ISO 9001:2008 / 2015 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка
Приложение №3 - декларации, съгласно чл. 97. ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя 
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 ЗОП (вкл. за подизпълнители или 
трети лица, ако е приложимо)
Приложение №4 - Декларация по образец на възложителя за обстоятелствата по чл.55, 
ал.1, т.1 от ЗОП. Декларацията се представя и от подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива, както и от всяко от лицата, включени в обединението - участник в 
обществената поръчка, което не е юридическо лице.
Приложение №5 - декларация по образец на възложителя за използването/ неизползването 
на подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива, както и декларация за поетите от подизпълнителя задължения.
Приложение №6 - документи за поетите от трети лица задължения (прилагат се, ако- 
участникът се позовава на капацитета на трети лица)
Приложение №7 - декларация по образец на възложителя за удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 101, тЛ 1 от ЗОП.
Приложение №8 - документите по чл.37, ал. 4 от ППЗОП -  нотариално заверено копие от 
договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното 
основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и 
задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду 
им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението - когато е приложимо;
Приложение №9 - документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо

Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката:
1. Ще изпълним предмета на поръчката, съгласно посочените в обявата изисквания на 
Възложителя - технически условия и обем, дадени като Приложение 1 и Приложение 2 
към документацията.
2. Приемаме срок за изпълнение на обществената поръчка до 6 /шест/ месеца от датата на 
подписан Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка.
3. Строителните и монтажните работи ще се извършат в съответствие с изискванията на 
работния проект.
4. Съгласни сме със следния начин на приемане на дейностите по договора:
4.1. В процеса на строителството Възложителят извършва входящ контрол на материали и 
доставки и текущ контрол на изпълнението в съответствие с изискванията на работния 
проект. Доставките се съпътствуват с:

- сертификат за качество и произход и /или декларация за съответствие.
- оборудването се придружава с гаранционни карти.

4.2. Дейностите по договора приключват с подписване на Приемо ~ предавателен 
протокол между Възложител и Изпълнител. Същият се съставя и подписва при следните 
условия:
- изпълнен обем на договора и липса на забележки по изпълнението от страна на 
Възложителя.
- съставена от Изпълнителя Строителната документация, съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 
съгласно изискванията на Възложителя.

проведени изпитания на новоизградения водопровод, канализация и 
ел.инсталация, мълниезащита и заземителна инсталация.



4.3. Приемането на извършената работа се извършва от приемателна комисия, назначена 
от Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след представяне на 
следните документи:

- Акт образец 19;
- двустранно подписан приемо -  предавателен протокол;
- сертификати за качество и произход на вложените материали
- гаранционни карти за доставеното оборудване.

5. Гаранционният срок е 10 (десет) години, съгласно чл.20, ал.4, т. 1 от Наредба 2 от 
31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти.
6. Място на изпълнение на поръчката:
„ТЕЦ Марица изток -Т \ ПИ 37507.503.3 в землището на с. Ковачево.

7. Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника:

Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлаганата от нас обща стойност е:...........(словом:..................... ).лв., без ДДС и
включва всички разходи за изпълнение предмета на договора.
2. Предлаганите от нас единични цени за отделните позиции от обема работи са съгласно 
Приложение 2 към настоящата оферта. Прилагаме анализни цени за всички строителни 
операции. Същите са съобразени с УСН или СЕК.
3. Приемаме начин на фактуриране и плащане:

3.1 Междинно фактуриране и плащане за реално извършени дейности, установени с 
Протокол за установяване на извършени видове СМР (Образец 19), като общият размер на 
междинните плащания не трябва да надвишава 70% от стойността на договора.

3.2 Окончателно фактуриране и плащане за останалите извършени дейности, 
установени с Приемо -  предавателен протокол за СМР (Образец 19).

3.3 Всички плащания се извършват в срок до 60 дни след двустранно подписан 
протокол за извършената работа, представяне на акт образец № 19, представяне на 
оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи 
по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане 
тече от датата на последно представения документ.

IV. Декларираме, че
1. Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена 
поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения.
2. Приемаме предложения от Възложителя проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. 
„в“ от ППЗОП.
3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал.
3. т. 1, б. „д“ от ППЗОП
4. Валидността на техническото и ценовото предложение е 90 календарни дни от датата на 
представяне на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП
5. В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител при 
подписване на договора, ще представим следните документи:



- документи по чл.58, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП
- декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.З от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП 
/по образец на Възложителя/
- удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото 
обединение (когато определеният изпълнител е неперсонифшщрано обединение на 
физически и-'или юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване 
на юридическо лице)
6. Сме запознати с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за 
допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД. публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил 
на купувача) и ще изпълним изискванията им.
7. В еднодневен срок от подписване на договора ще осъществим контакт с отговорника по 
договора и с негово съдействие ще съгласуваме с компетентните лица на Възложителя от 
отдели Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, 
„Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от 
представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството.
Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на 
забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.
8. В случай че Териториална дирекция "Национална сигурност”, гр. Стара Загора не 
издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице -  
работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като 
предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, 
което също подлежи на проучване по горния ред.

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощие на подписващия офертата. 
когато това не е представляващия фирмата участник/.

Забележка: Под заверен от Участника документ се разбира подписан от 
представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с 
мокър печат на фирмата документ.

подпис:....................................

дата:....................................... име:...........................................

град:....................................... длъжност:.................................

http://www.tpp2.com


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Предмета на дадената процедура включва изграждане на едноетажна, масивна сграда със 
застроена площ 112 кв.м. Сградата е ситуирана за изпълнение в парцела на Пожарна 
служба при „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, на мястото на съществуваща постройка с 
предназначение склад за инвентар. Освобождаването на площадката от съществуващата 
сграда е задължение на Възложителя. Подходът към имота е от непосредствено 
преминаващия от северозападната му страна, главен път II -55.
Проектът предвижда изграждане на съблекални за два отбора със всички прилежащи 
помещения и учебна зала за нуждите на Пожарната охрана.
Южно от предвидената за изграждане постройка са разположени две игрища за 
минифутбол с ориентация север -  юг(съществуващи).
Във връзка с това към фасадата, обърната към игрищата са предвидени стоманобетонови 
трибуни с 36 бр. седалки.
Вертикалната планировка около сградата е решена с тротоарни ивици, от вибропресовани 
бетонни плочи.

II. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
• Част Конструктивна
Конструкцията на сградата е скелетно - гредова - колони , греди и пояси.
Проектирана е от бетон клас С20/25 и стомана В500. Сеизмичното укрепване на сградата 
е осигурено посредством стоманобетонови колони.
Основите са решени като ивични. Покривът е топъл, едноскатеи. Състои се от 
стоманобетонна плоча, върху която се изпълнява стоманена к-ция за монтаж на покривни 
панели. При южната фасада покривът е конзолно издаден с 2,10 метра, с оглед 
осигуряване защита от дъжд и слънце над трибуните. Решението е чрез стоманени ферми , 
конзолно захванати към колоните на сградата
• Част Архитектурна
Постройката е с два входа от западната страна, посредством стъпала. Преддверието дава 
достъп до две помещения - стаята на треньора, оборудвана с работно място и шкаф за 
съхранение на лични вещи, и съблекалня за играчи с 10 броя шкафове, пейки. От това 
помещение се влиза в санитарката част където са разположени тоалетна, 3 броя мивки и 2 
душа със зона за преобличане.
От северната страна на сградата е входът към учебната зала. От преддверието се влиза към 
зала площ ЗОкв.м. Към залата е предвидена самостоятелна тоалетна и помощно (складово) 
пространство.
Ниво кота iO.OO  ̂147.70. Котата на борда е +4,15, като сградата е на 0,30м повдигната от 
нивото на прилежащия терен, като денивелацията е пренебрежително малка с изключение 
на южната фасада по която са разположени 2 реда трибуни на нивото на игрищата. 
Ограждащите стени са от тухла четворка с дебелина 25 см, облицовани отвън с 5 см EPS и 
полимерна мазилка. Преградните стени са от газобетонна тухла и щендерни стени от 
гипсокартон. Покривът е плосък, топъл, с покритие от термопанели с минерална вата с 
дебелина 80мм. Отводняването му се извършва по северния контур с открит олук и се 
отвежда в шахта.
Настилката е гранитогрес ЗО/ЗОсм в мокрите и 60/6Осм в големите помещения, 
стените са обработени с мазилка и финиш. Дограмата е от ПВЦ профили с прекъснат 
термомост и двоен стъклопакет. Вътрешните врати към помещенията са също от профили 
и плътни таблети, със заключване.
Конструкцията на трибуните е стоманобетонна, представлява две стъпала с 
височина 35см и дълбочина 80см, по контура на които е замонолитен метален



профил за закрепване на седалки за стадион.
В двата края и в средата на трибуните има предвидени междинни стъпала за достъп с 
ширина 1.00м. На 130см от долната трибуна е коригираната граница на игрището. 
Капацитет на обекта:
Сградата е с временно обитаване, съблекалните са за 20 души общо, а залата 
за обучение е за 17 души.
Устройствени показатели на обекта:
317=111.45 кв.м 
РЗП-111.45 кв.м

• Част ВиК
- Водоснабдяване

> Площадково водоснабдяване е предвидено да се изпълни от ПЕВП ф40.
> Вътрешна водопроводна мрежа
Сградна водопроводна мрежа - РР тръби ф 40мм,ф 32мм, ф 25мм и ф 20мм, PNlOatm. 
Тръбите се изолират против замръзване и конденз.
> Водоснабдяване с топла вода
Водоснабдяването с топла вода ще се извърши с местни водонагревателни уреди - ел. 
бойлери - 3 бр. х 120л.

- Канализация
> Площадкова канализация

Площадковата канализация се изпълнява с РЕ тръби ф 160мм и ф 200мм, SN~8KN/m2 с 
дължини и наклони съгласно проектна документация.
Предвижда се изграждате на три броя ревизионни шахти. Заустването на площадковата 
канализация ще се извърши в съществуващата канализация ф 300 бетонови тръби с трасе 
западно от обекта.

> Отвеждането на дъждовните води от покрива се извършва чрез водосточни тръби 
заустени в площадковата канализация.
> Вътрешна канализационна мрежа

Сградна канализационна мрежа - PVC тръби ф50мм, фПОмм и ф160мм. На вертикалния 
клон е предвиден ревизионен отвор. За вентилация на канализационната мрежа, 
вертикалният клон се извежда над покрива на сградата (1,00м над билото) и завършва с 
вентилационна шапка.

• Част Електрическа
При изпълнението на СМР ще бъдат изпълнени следните видове ел. инсталации:

1 .Външно ел. захранване и разпределително табло.
2. Ел. силова инсталация.

2.1 .Ел.захранване контакти общо предназначение.
2.2,Ел.захранване ел. бойлери
2.3.Ел.захранване контакти за климатици

3.Ел.осветителна инсталация.
3.1.Вътрешно осветление 1Р20ЛР44ЛР65.
3.2.Външно осветление за трибуни и входове.
3.3.Ел захранване на вентилатори за баня.
3.4. Евакуационно осветление

4.Слаботокова инсталация.
5.3аземителна инсталация.
б.Мълниезащитна инсталация.

1. Ел. захранване



Ел. захранването на обекта е предвидено да се осъществи от РТп разположено на 
южната фасада на пожарната с кабел NYBY 3x10 мм2 положен в изкоп, скоби по 
фасадата и гофрирана тръба през фундамента на сградата. Предвижда се в предверие към 
учебната зала да се монтира РТ. Таблото е с необходимия брой автоматични прекъсвачи за 
захранване на работното, евакуационно осветление, осветление на трибуната, контакти и 
бойлери. Ел. инсталацията е проектирана по схема на ел. захранване TN-S, като в цялата 
мрежа се използува отделен заземителен проводник съгласно БДС EN 61008. Схема на РТ 
е показана на приложен чертеж. РТ ще се заземи към третото жило на захранващия 
проводник и допълнително, към заземление изпълнено с колове 63x63x6 и общо 
съпротивление не по- голямо от 10П. Таблото задължително да има опция да се заключва 
предотвратяваща отваряне от неправоспособен персонал.

2. Силова инсталация
Пред автоматичните прекъсвачи на токовите кръгове за контактите е предвиден 

разеденител с дефектнотокова защита ID Domae 2Р 25А 30mA клас АС. Контактите са тип 
"Шуко" за скрита инсталация. Предвидени са двойни и единични контакти. Същите ще се 
захранят с проводник ПВВМ Зх4.0мм2 до разклонителната кутия и ПВВМ 3x2.5мм2 до 
контактите. Ще се монтират на О.бм от готов под. Изключение правят контактите за 
климатици, които ще се монтират на височина 2.20м. Всички контакти ще бъдат заземени 
посредством третото жило на захранващият проводник. В проекта са ползвани три 
проводника на захранване съгласно БДС EH 61008 относно изискванията към 
дефектнотокова защита. Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита Declic 
Vigi 2Р 25А 30mA, С е предвиден за токовите кръгове захранващи и бойлерите 1, 2 и 3. За 
всеки един от тях се монтира съответно бойлерно табло за скрит монтаж .

3. Осветителна инсталация
План на осветителната инсталация на обекта е показан на чертеж от проекта. Тя ще 

се изпълни с проводник ПВВМ-Б1 Зх15мм2 скрито под мазилката. Сечението на кабелите 
е показано на приложения чертеж и на еднополюсната схема на ел.таблото. Всички 
ключове да се монтират на 1.20 м от готов под на посочените в чертежа места. 
Включването на осветителните тела в двете преддверия е решено, чрез датчици за 
движение монтирани на подходящо място. Осветителните тела са подбрани в зависимост 
от характера и предназначението на помещенията. Командването на осветлението на 
трибуната ще става от ключ бутон монтиран на стената до таблото и евентуално на още 
едно място, което ще бъде съгласувано с Възложителя. За осветление на трибуната в 
таблото е предвиден отделен, самостоятелен извод. Предвидено е евакуационно 
осветление за маркиране на пътя на изходите и за създаване на необходимата видимост за 
безопасното напускане на сградата при пожар и аварийно изключване на работното 
осветление. Ще се изпълни с проводник ПВВМ-Б 13x1.0 мм2 скрито под мазилката и ще се 
захрани на отделен токов кръг 1е от РТ. Осветителните тела за евакуационното осветление 
са с автономно захранване. Ще се монтират на височината на погледа на евакуиращите се 
хора, но не по-високо от 2.0 м от пода и над вратите.

4. Слаботокова инсталация
Слаботоковата инсталация ще се изпълни по приложените чертежи от проекта. 

Предмет на проекта е следната инсталация за телефонните и комуникационни връзки: 
Външна връзка от 2бр LAN кабели SFTP 4x2x0.5мм2 cat5e положени в изкоп и гофрирана 
тръба и в PVC кабелен канал по стена. Присъединителната точка е шкафа за мрежово 
оборудване в стаята на дежурния пожарникар. В предверието към учебната зала се 
предвижда да се монтира малък сървърен шкаф, в който ще се монтира 16 port TP-LINK 
TL-SF1016D Суич, комутатор и клеморед за връзка с телефонната централа.
В помещенията ще се монтират двойни розетки RJ45 за захранване на телефоните и 
компютрите. От сървърният шкаф до всяка розетка ще се изтеглят по два кабела, тип FTP 
4x2x0.5мм2 cat 5е в гофрирани тръби скрито в подовата замазка. Розетките ще се 
монтират на О.бм от пода.



За нуждите на учебния процес в учебната зала ще се изтегли кабел НВМ1 между 
мултимедиен проектор монтиран височина 3.08м и лекторската катедра.

5. Заземителна инсталация.
Заземителната инсталация е предвидена за заземяване на ел. разпределителното 

табло и заземителната шина в него, към която се свързва третият заземителен провоник на 
кабелите в силовата инсталация. Металните профили за закрепване на 57 броя седалки да 
се свържат с поц. тттина 40/4мм към заземителната инсталация. Заземителната поцинкована 
шина свързва РТ и конструкцията на седалките с комплект вертикални заземителни колове 
63/6/1500 Збр в комплект. Импулсното съпротивление на заземителите трябва да бъде по- 
малко от 1 ОП.

6. Мълниезащита инсталация
Според категорията на мълниезащита обекта е трета категория. Мълниезащитата на 

сградата е направена на основание "Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства". Предвижда се на покрива на сградата да се изгради 
мълниезащитна мрежа от Al-Mg ТЕЛ Ф 8 неизолирана за мълниезащита открито по носачи 
.Мрежа с размер на клетките не по-голям от 150м2 /12х12м/ монтирана на разстояние не 
по-малко от 0.1 м от покривката конструкция. Възлите на мрежата се съединяват със 
специални клеми. Към мълниезащитната мрежа се свързват всички метални части на 
сградата разположени на покрива /вентилационни устройства, метални тръби, комини, 
метална обшивка и др. Предвижда се на покрива на сградата да се монтира един брой 
мълниехващателен прът с Нпр.= 2.00м. Предвидени са два броя токоотводи разположени 
на 25м по периферията на сградата* Токоотводите да се изпълнят от AI-Mg ТЕЛ Ф 8 по 
покрива на държачи и под мазилката. На височина 1-И ,5м над терена на всеки токоотвод 
да се монтира контролен съединител в PVC ревизионна кутия, в която се изпълнява 
болтова връзка между токоотвод и заземителна шина 40/4мм. Заземителната поцинкована 
шина свързва токоотвода с комплект вертикални заземителни колове 63/6/1500 Збр в 
комплект. Импулсното съпротивление на заземителите трябва да бъде по-малко от 20П.

След извършване на всички ел.монтажни работи да се изготвят протоколи за 
завършен монтаж на отделните инсталации. Да бъдат извършени предпускови изпитания 
от лицензирана лаборатория и резултатите да се протоколират. Да се извършат и да се 
изготвят протоколи за функционални проби.

III. НАЧИНА НА ПРИЕМАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ДОГОВОРА:
В процеса на строителството Възложителят извършва входящ контрол на материали и 
доставки и текущ контрол на изпълнението в съответствие с изискванията на работния 
проект. Доставките се съпътствуват със сертификат за качество и произход и /или 
декларация за съответствие. Оборудването се придружава с гаранционни карти.
Предмета на Договора приключва с подписване на Приемо -  предавателен протокол 
между Възложител и Изпълнител. Същият се съставя и подписва при изпълнен обем на 
договора и липса на забележки по изпълнението от страна на Възложителя, изготвена 
документация (досие) на строежа -  актове и протоколи съгласно Наредба 3/2003г. и 
съгласно изисквания на Възложителя, проведени изпитания на новоизградения 
водопровод, канализация и ел.инсталация, мълниезащита и заземителна инсталация.

Приемателна комисия се назначава със заповед на Изпълнителния директор, в 
състав ресорния Началник цех / Ръководител отдел, Отговорника по договора, служител 
от „Конструктивно-технологичен отдел'“ или служител от Отдел „Инвестиции” със 
специалност „строителен технолог' или „строителен инженер“, служител от Дирекция 
„АДФК” и други компетентни лица.

IV. ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Всички отпадъци генерирани по време на строителството се събират разделно на 
строителната площадка. Ангажимент на Възложителя е транспортирането им до 
площадки, съгласно регламента на централата за екологосъобразното им третиране.



V. БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА.

За допускане до работа Изпълнителя изготвя необходимия пакет документи съгласно 
регламента и Правилника за вътрешния ред в централата.
Преди започване на работа изпълнителя е длъжен да разработи План за безопасност и 
здраве съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. При нужда го актуализира, 
подписва и осигурява необходимите по плана длъжностни лица за контрол.
Задължение на Изпълнителя е и изготвянето на доклад за Оценка на риска.
По време на строителството да се използуват само изправни и отговарящи на техническите 
изисквания съоръжения и инструменти.
Изпълнителските кадри да имат необходимата квалификация и правоспособност. Същите 
преминават през първоначален инструктаж, провеждан от отдел ’’Безопасност и здраве” 
към централата и инструктаж на работното място, проведен от специалисти на отдел 
„Инвестиции” осъществяващи контрол по съответни проектни части и дейности. 
Изпълнението да се извършва с лични предпазни средства при спазване на ЗУТ, Наредба 
№ 1з-1971. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар, Наредба № 9 от 09.06.2004 за техническа експлоатация на електрически централи и 
мрежи, НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии, ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, други специфични нормативни документи 
на централата.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Преди започване на всякакви дейности Изпълнителят огражда строежа с временна 
ограда с естетичен вид, поставя предупредителни табели, надписи, предпазни ленти и др. 
След завършване на строежа оградата се демонтира и нейните елементи се изнасят от 
обекта.
Необходимата в процеса на строителството ел.енергия, осигурена от Възложителя се 
заплаща от Изпълнителя в съответствие с текущите тарифи, правилата на Възложителя и 
срещу издадена от Възложителя фактура.
Задължение на Изпълнителя е осигуряването на временно ел. табло с електромер, 
захранващ кабел до присъединителна точка определена от Възложителя, както и 
заземление на таблото. Изпълнителят е отговорен за безопасната работа на 
електроенергийната мрежа на строителната площадка.
За временни помещения по време на строителството като съблекални, складове за 
дребен инвентар и др. подобни, Изпълнителя може да използва подвижни фургони, 
които се монтират на място, съгласувано с Възложителя.
Изпълнителя е задължен ежедневно след привършване на работата да оставя 
строителната площадка подредена и чиста.

подпис: ...

дата:....................................... име:.........

град:....................................... длъжност:



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обем за реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен
център

№
но
ред

НАИМКНОВАНМК НА СМР 1 Мярка
Един. цсиа!Обша цепа 
; fs/m. oet в лв. бе * 

во 1 ДДС ДДС

Час* Коне 1 р\к пиша
1 Изкопи за основи

1.1 ръчно 20 % мЗ 17.5
1.2 машинно 80 % мЗ 70.5

2 Натоварване на транспорт, превоз на депо - 
разстояние 5 км, разриване на депо мЗ 88

3 Обратна засипка изкоп със фракция 20-40 с 
уплътняване на пластове с дебелина 25-30 см. мЗ 79

4 Бетон С20/25 мЗ

4.1 ст.бет.основи на стени, колони и фундаментни 
плочи,настилки мЗ 61

4.2 ст.бет колони мЗ 4
4.3 ст.бет. плочи, греди при плочи мЗ 29
5 Кофраж

5.1 Кофраж на неармирани и армирани бетонови 
стени , канали , парапети, шахти и др. m 2 241

5.2 Кофраж колони ,чашки на колони и подобни m 2 53

5.3 Кофраж ст.бетонови плочи с деб, до 15см и 
греди към тях m 2 121

5.4 Кофраж ст.бетонови плочи с деб. над 15см и 
греди към тях m 2 57

5.5 Кофраж самостоятелни бетонови греди ,пояси и 
щурцове m 2 18.5

6 Армировка В500 и В235 кг 4845
7 Стоманена конструкция - доставка и монтаж кг 2808
8 Болтове М16 HILTI + паста HYT HI бр. 48
9 Минизиране и боядисване m 2 72

4aci Арммекпра

1
Изравнителна циментова замазка по под и 
стълбищни площадки 40мм m 2 121

2 XPS 50мм по под m 2 104

3 Армирана циментова замазка по подове 45- 
бОмм m 2 104

4 Тухлена зидария керамични тухли 25/25/12.5см m 3 22.5



5 Зидария с тухли газобетон деб. 12.5см m 3 15.5

6
Щендерни стени с1=15см./носеща конструкция 
от CD и UD профили, дюшеци от минерална 
вата ЮОмм, обшивка с гипсокартон 12,5 мм

m 2 20.5

7 Вътрешна мазилка по зидария от керамични 
тухли m 2 147

8 Гипсова шпакловка ! без мокри помещения/ m 2 326

9 Циментова шпакловка над фаянс в мокри 
помещения m 2 35

10 Латекс, бял, сухи помещения m 2 326
11 Латекс бял, антибактериален(мокри помещения) m 2 35

12
Окачен таван PVC ламели (водоустойчиви 

пана),бял мат, ширина 20см в помещения 4 и 7 m 2 19

13 Окачен таван на метална конструкция, 
растерен,платна минерал фазер 60/60/2см m 2 77

14 XPS ЗОмм по цокъл h=0.5 m 2 14

15 Топлоизолация по фасадата EPS 50мм вкл. 
лепило за полагане , дюбели за монтаж m 2 175

16 Армирана циментова шпакловка (фасада) m 2 271

17
Течна ХИ Weber tec 822(superflex) на 2 ръце 
върху предварително обработена основа с грунд 
weber prim 801 - за спиране на капилярна влага , 
при цокъл

m 2 14

18
G 700 weber.pas Грунд за обработка на основата 
преди полагане на тънкослойни фасадни 
мазилки и фасадни бои

m 2 271

19

R910 weber.pas Rock цвят светло 43 5D 
Готова за полагане тънкослойна мазилка, Силно 
паропропусклива, с висока механична 
устойчивост

m 2 60

2 0

R910 weber.pas Rock цвят тъмно 615С 
Готова за полагане тънкослойна мазилка, Силно 
паропропусклива, с висока механична 
устойчивост

m 2 148

21

R950 weber.pas Rock Колорит мазилка, 1,5mm 
драскана структура 465В. Готова за полагане 
пастообразна фасадна мазилка на база 
изкуствена смола с допълнителна добавка срещу 
развитие на микроорганизми - гъбички и 
водорасли.

m 2 63

22 ""ранитогрес 30(45)/15см (фасада- цокъл) m 2 14

23

Weber tec 822 (superflex) течна ХИ- 2 
зъце.вкл.ХИ лента в ъглите и предварителна 
обработка с грунд weber prim 801/ мокрите 
помещения -под и стени до 50 см. над пода/

m 2 30

24 "ранитогрес ЗО/ЗОсм m 2 24
25 Фаянс до 220см от пода m 2 77
26 "ранитогрес бО/бОсм |



26.1 -вътре m 2 73
26.2 - вън m 2 2 2

27 Подов перваз PVC, височина 7см м.л. 84

28 Армирана пердашена бетонна настилка 4 см.по 
трибуни и стъпалата им m 2 26

29 Армирана циментова шпакловка по чела на 
стъпала и трибуни m 2 13

30 Доставка и монтаж на аквапанел дебелина 
12,5мм (по борд и таван козирка) m 2 94

ПОКРИВНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ 
РАБОТИ

31

Доставка и монтаж на трислойни 
праховобоядисани покривни термопанели 80мм, 
ширина 1 ОООмм. дължина по размер; цвят сив 
металик, включва се и краен затварящ капак на 
панелите Ь=16,6мл.

m 2 173

32
Водосточни тръби ф 110 от алуцинк с прахово 
покритие RAL 7039 , включват се водосборна 
кутия 2 бр., колена , монтажни скоби

м.л. 9.5

33
Улук от алуцинк с прахово покритие RAL 
7039/включва се скоби, съединителни елементи , 
капак за улук2бр.

м.л. 16.5

34 Заготовка и монтаж на алуминиев обков по 
атиката RAL 7039/по детайл архитектура/ М.Л. 38

35 Водокап м.л. 38
36 Шапка за отдушник 54/165см RAL 7039 бр. 1

ТРИБУНИ
37 УГетален профил за закрепване на седалките м.л. 30

38 Седалки с облегалка за стадиони включително 
скрепления 2 бр. на седалка броя 36

ДОГРАМА

39

Дограмата ПВЦ профили с прекъснат термомост 
и двоен стъклопакет; подпрозоречни первази 
отвън и отвътре; за отваряемите крила 
механизми за отваряне по хоризонтална и 
вертикална ос и комарници; цвят по RAL

к-т по 
специф 
икация

1

40
Интериорни врати, на щок, материал ПВЦ 
профил, с таблета от профил цвят RAL 9004, 
заключване и обков по избор на Възложителя

к-т по 
специф 
икация

1

41 3PL врати на тоалетни
к-т по 

специф 
икация

1



ОБЗАВЕЖДАНЕ мокри помещения, 
включват се всички необходими за монтажа 
спомагателни материали връзки,уплътнения 
и др.

42 Тоалетна чиния тип моноблок, със седалка и 
капак, порцелан,бял броя J

43
44

Умивалник с ботуш, порцелан, бял броя 1
1Смесител за умивалник броя

45 Душов смесител със стенна стоика за 
„слушалката" броя 4

46 Подов сифон, линеен АСО 100 см. броя 2
47 Подов сифон, точков АСО броя 3
48 Ел бойлер 120л бр. 3

Час! ВИК "
I Пл ощадков водопровод

1 Изкон с шир.от 0.6 до 1,2м и дълбочина до 2.00м 
- земни неукр.маси мЗ 32

2 Подложки от пясък мЗ 9

3 Натоварване и извозване на земни маси на 
самосвал, разриване с булдозерна депо мЗ 32

4 Обратно засипване с чакъл,включва 
уплътняване мЗ 23

5 Доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф40 м.л. 22
6 Дезинфекция на водопр. мрежа. мл. 22
7 Промивка на водопр, мрежа. м.л. 22
8 Тр. СК ф1 1/4" комплект с шиш и гърне бр. 1

II Сградна водопроводна мрежа
1 Водопр. в сгр. - РР ф 20x3,4 м.л. 6
2 Водопр. в сгр.-РР ф 25x4.2 м.л. 11
3 Водопр. в сгр,~РР ф 32x5.4 м.л. 23
4 Водопр. в сгр, - РР ф 40x6.7 м.л. 6
5 Изолация MIRELON 22/6 м.л. 6
6 Изолация MIRELON 28/6 м.л. 11
7 Изолация MIRELON 35/10 м.л. 23
8 Изолация MIRELON 42/10 м.л. 6
9 СК без изпразнител ф 3/4" бр. 7
10 СК с изпразнител ф 3/4" бр. 3
11 ОК фЗ/4 " бр. 2

12 Дезинфекция и промивка на водопроводна 
мрежа м.л. 46

13 Изпитване на водопр. мрежа м.л. 46

141 Площадкова канал из а ц ия



1
Изрязване на асфалтова настилка с дебелина 8см 
с диамантова режеща машина по контур за 
разкъртване

м.л. 71

2
Изрязване на стоманобетонова настилка с 
дебелина до 20см. с диамантова режеща 
машина по контур за разкъртване

м.л. 12

3
Механизирано разбиване на стоманобетонова 
настилка , натоварване на транспорт и превоз до 
депо разстояние до 10 км.

мЗ 2.64

4
Механизирано разбиване на асфалтова настилка 
, натоварване на транспорт и превоз до депо 
разстояние до 10 км.

мЗ 5.68

5 Изкоп с шир.от 0.6 до 1,2м и дълбочина до 2.00м 
- земни неукр.маси мЗ 55

6 Подложки от пясък мЗ 17

7
Натоварване и извозване на земни маси със 
самосвал на разстояние до 5км,разриване с 
булдозер

мЗ 55

8 Обратно засипване с чакъл,включва 
уплътняване мЗ 38

9 Доставка и монтаж на РЕ тръби SN™8KN/m23a 
канализация ф 160 мЗ 3

10 Доставка и монтаж на РЕ тръби SN=8KN/m2 
за канализация ф 200мм мЗ 39

11 Доставка и монтаж на РЕ тръби SN~8KN/m2 за 
дъждовна канализация ф 1 Юмм м.л. 22

12 Доставка и монтаж на ст.бет.РШ ф 100 ; h=l .5 бр. 3

13

Възстановяване на щампована стоманобетонова 
настилка В 20 в цвят, с дебелина 
15см./армировъчна мрежа горна и долна N8 каре 
20x20 см./

m 2 12

14 Възстановяване на асфалтова настилка 2 пласта 
по 4см. върху битумизиран трошен камък 20 см m 2 71

1У.Сградна канализация
1 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50мм м.л. 8

Доставка и монтаж на PVC тръби ф 1 Юмм м.л. 16
3 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160мм м.л. 9

4 Вентилационна шапка за отдушници на 
канализация бр. 1

5 Изпробване на сградна канализация м.л. 33

Част Вертикална '.иланнривка ;

Тротоари около сграда / 80 см. пред контур 
стълбища - север и запад ; 1,2 от фасада m 2 
изток/ 1

50.5



1 Изкоп земни маси на транспорт , извозване на 
депо до 5 км. ; разриване с булдозер мЗ 2 0

2 Уплътнена трошенокаменна основа с дебелина 
30 см; фракция 20-40 мЗ 15

3 Пясък 5 см мЗ 2.5

4
Тротоарни плочи от вибропресован бетон 
/бехатон 2Т30х30х5 цвят сив/; фугираме с 
пресят пясък

m 2 47

5 Бордюрни елементи 50/16/8 върху бетон М.Л. 43

Час* К.1ек1 рическа 111111Я1
I. ЕЛ.ТАБЛА И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
Доставка и монтаж на РТ - по схема вкючващо: к-т. 1.0

1 Разпред. табло за вгр. KVM равно 2 реда 
24/28М, тухла,359x464x95 шш RAL 9016 бр. 1.0

2 Автоматичен прекъсвач S281-C80/1P бр. 1.0
3 Автоматичен прекъсвач 1C60N 10А 1Р бр. 3.0
4 Автоматичен прекъсвач iC60N 16А IP бр 9.0

5 Разеденител с дефектно токова защита ID 
Domae 2Р 25A 30mA клас АС бр. 1.0

6 Автоматичен прекъсвач с дефектно токова 
защита Declic Vigi 2Р 25А 30mA, С бр. 3.0

7 Импулсно реле iTL 16А 1НО 230V АС /1 10V 
DC бр. 1.0

8 Кабелни държачи 4 броя в к-т к-т. 4.0
9 Ключалка с 2 секретни ключа бр. 1.0
10 Изкопаване на ниша в стена 0,бх095х0Д m 2 0.3

11 МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО СТЕННО В ГОТОВА 
НИША С РАЗМЕРИ 500/400 бр. 1.0

12 МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН ДО 
25А бр. 17.0

13 Окабеляване на табло ч.ч. 8.0
14 Доставка на захранващ кабел NYBY 3x10 мм2 м 85.0
15 Направа на изкоп 0,6/0,4м с обратно засипване м 35.0
16 Направа на пясъчна подложка м 35.00
17 Доставка и полагане на сигнална лента м 35.00

18 Полагане на захранващ кабел NYBY Зх 10 мм2 в 
изкоп м 55.0

19
Полагане на захранващ кабел NYBY 3x10 мм2 в 
със скоби по стена 20м и в тръба през 
фундамента 10м

м 30.0

20 Направа на суха разделка на кабел NYBY 3x10 
vjm2

бр. 2.0

21 Подсъединяване на жила до 10мм2 бр. 6.0
22 Пусково -наладъчни работи ч.ч. 16.0

II. ЕЛ.ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ



23 Доставка на кабел ПВВМ-Б1 3x1.Омм2 M 42.0
24 Доставка на кабел ПВВМ-Б1 3x1.5мм2 M 94.0
25 Доставка на кабел ПВВМ-Б1 Зх2.5мм2 M 140.0
26 Доставка на кабел ПВВМ-Б1 Зх4.0мм2 M 36.0

27 ИЗДЪЛБАВАНЕ УЛЕИ В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ 
С РАЗМЕРИ ДО 5/5 СМ M 234.0

28 Полагане скрито на кабел ПВВМ-Б1 3x1.Омм2 M 42.0
29 Полагане скрито на кабел ПВВМ-Б1 Зх1.5мм2 M 94.0
30 Полагане скрито на кабел ПВВМ-Б1 3x2.5мм2 M 140.0
31 Полагане скрито на кабел ПВВМ-Б1 Зх4.0мм2 M 36.0
32 Доставка и монтаж конзоли за контакт ОВО бр 38.0

33 Доставка и м-ж- кутия под мазилка 
съединителна UV 80 К бр 60.0

34 Доставка на съединителни клеми WAGO 3x0,08- 
4 mm2 бр 180.0

Доставка и монтаж на ключове за скрита 
инсталация:

35 MGU10.20L18D КЛЮЧ СХ.1 ЕДНОПОЛЮСЕН 
БЯЛ бр. 11.0

36 MGU 10.211.18D КЛЮЧ СХ. 5 СЕРИЕН БЯЛ бр. 5.0
37 MGU10.206.18D БУТОН БЯЛ бр. 2.0

Доставка и монтаж на контакти за скрита 
инсталация:

38 Двоен- UNI'CA BASIC, бял, за кръгла козолна 
кутия бр. 8.0

39 Единичен -Unica Basic ШУКО 2Р+Т, 10/16А 
250V, бял бр. 12.0

40 Доставка и монтаж на датчик за дв-ие с обхват 
360° бр. 2.0

41 Доставка на осов вентилатор за баня бр. 3.0
Доставка и монтаж на осветителни тела /или 
еквивалент /:

42 Осв.тяло,louver DIEGO 600/600 за LED тръба Т8 
VGJP-44 бр. 5.0

43 О с в.тяло Л ouver NEOLUX 600/600 за LED тръба 
Т8 VGJP-20 бр. 11.0

44 LED тръба, Т8 , 9W,6500K бр. 64.0
45 Е Plus Pro LED 2xL1200 for LED TubeT8 IP65 бр. 4.0

46
Евакуационно LED осветително тяло АТРА 
.Стрелка/настрани“ ; "EXIT" ; съгласно 
схемата

бр. 8.0

47 LED ПЛАФОН CRYSTAL II 12W 4000К Ф280 
LIGHTEX бр. 2.0

48 LED ЛУНА БЯЛА ВЛАГОЗАЩИТЕНА 220V 
18W IP44 NW 4000К Ф158Х35 ММ LIGHTEX бр. 8.0

49 LED АПЛИК ECLIPS-2 15W 220V 4000K 
СРЕБРО IP54 LIGHTEX бр. 3.0



50 Доставка и монтаж на табло бойлерно с ключ и 
светлинна индикация легрант 45А бр. 3.0

III. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

51 Доставка на гофр.тръба MONOFLEX СЪС 
СОНДА 020 м 168.0

52 Направа на изкоп 0,6/0,4м с обратно засипване м 20.0
53 Направа на пясъчна подложка м 20.00
54 Доставка и полагане на сигнална лента м 20.00

55 Доставка и монтаж на PVC каб.канал 
неподържащ горенето 25x20 м 25.0

56 Доставка на кабел SFTP 4х2х0.5мм2 м 140.0
57 Полагане на гофр.тръба 0  20 в изкоп 0,6/0,4м м 44.0

58 Изтегляне на слаботоков кабел в PVC каб.канал 
25x25 м 55.0

59 Монтаж и укрепване на гофр.тръба 0  20 м 124.0
60 Доставка на кабел FTP 4х2х0,5мм2 м 136.0

61 Изтегляне на слаботоков кабел в гофр.тръба 0  
20 и укрепване м 168.0

62 Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 
в тухла м 80.0

63 Доставка и монтаж на розетка двойна 
компютърна Asfora бр 5.0

64 Изкопаване на ниша в стена 0,6x0,5x0,1 m2 0.3

65

Доставка и монтаж на MIRSAN 
MR.SOH07U30MN.01 :: шкаф за мрежово 
оборудване - 535x300x350 мм, D-300 мм / 7U, 
черен, за стена, SOHO

бр 1.0

66 Доставка на 16 port TP-LINK TL-SF1016D Суич, 
комутатор бр 1.0

67 Кримпване на конектори RJ45 бр 14.0

68

Доставка и изтегляне на кабел Кабел HDMI - 
HDMI Type A Male 1.4v, 4К резолюция, 15 
м.;ОСНВ15 С 
в гофр тръба ф25

м 15.0

69 Доставка и монтаж конзоли за контакт ОВО бр 1.0

70 Доставка и монтаж HDMI розетка за монтаж на 
стена с един конектор бр 1.0

1У.МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

71 Доставка и монтаж на МЪЛНИЕУЛОВИТЕЛ, 
AL ;Н=2,5м; ЕНСЪРсъс стойка бр 1.0

72

Полагане токоотводи от Al-Mg ТЕЛ Ф 8 
неизолирана за мълниезащита открито по 
носачи 159 VA-V арт. 5217075 , вкл. заскобяване 
, скрито под мазилката

м 76.0



73

Доставка и набиванена заземителен кол 
63/6/1500 + шина 40/4/1,5м 
поцинкована.Збр./комплект/- вкл. /заваряване и 
минизиране/

к-т 3.0

74 Монтаж на прав съединител бр 3.0

75 Доставка и монтаж кутия ревизионна с клема 
въже Ф8/шина 40/4 бр 3.0

76 Направа изкоп за заземители м 12.0
77 Доставка и монтаж на поцинкована шина 40x4 м 20.0

78

Лабораторни изпитания-измерване 
съпротивлението на защитно заземление и 
съпротивление на изолация-издаване на 
протокол

бр 1.0

ОБЩО:
Непредвидени разходи 4%

ВСИЧКО:

Забележки:
1. Изплащат се само действително извършени обеми и видове работи.
2. Не се допуска разместване и наличие на неостойностени позиции!
3. За остойностяване на поз. 39;40;41 от част Архитектура; подраздел Дограма, се 
използват приложените спецификации,неразделна част от Количествената сметка



Име

330/60

Схелла и описание

X'fiSiS"..'' X’Tifi
Прозорец с четири дяла - с две отваряеми крила със 
страничнои долно отваряне, двоен стъклопакет и 
прекъснах термомост, цвят RAI9004, комарник от 
еьншната страна

\ r*tr\ [
i 296/60

..п& ,?7'
Прозорец счетири дяла - с дде отваряеми крила със 
страничнои долно отваряне* двоенсшслопакет и 
прекъснат термомост, цвят RAL 9004 ,комарник от 
външната страна
заключване и -обков по.избор на .Възложителя

I пз I
1210/185 I

Прозорец с едно отваряемо крило със странично и 
долно отваряне, двоен стъклопакет и прекъснат 
термомост» цвят RAL 9004, комари ик от външната 
страна
закл*очване и обков по избор на .Възложителя

Отвор) Брой

336/63 I 2 броя

304/68

216/193

1 брой

2 броя

\ ЗАБЕЛЕЖКА; 1 
| Изгледите на дограмата са поглед отвътре, а отваряемостта ляво/дяено е определено i 
| при поглед от страната на пантите! ' ....  f
! Проекюиг арх. Татяна Радева



Име Схемс и списаниеa

i/в п и -
■ I X ..

I ш ш
п
ill т — — n i

Si f v
it f II 1/ \

1 1 Sk.. 1 
4 I 1 ^  i|

1 1 ■/ i ||Я П 1 д :
/ i 1 V / }'

1 1
II 1| /

i 1 \ 

i ——4 ------ ------------— 4_
f

S Отвор 
зид

| 607/288; } брой

« Л .......1ЙЙ. . , # 0 .  Д  ■ 1*4.»......... I л ...................23S.____ _ _ ,
............................. Ш,. \  . ...................J ,, ............... 23& ...........  ;
двоен стъклопакет и прекъснат термомост: цвят RAL 9004 
заклиушане и обкф по избор но Възложителя

304/2701

i B p f e V  ^

) £ . . - -
1

■У
i

k
\ j

дограма без
ТЙрМОМОС?у. 
единично стъкло

102. .....1™............. iXL.
....ML—..... ... ......

i r ^ K  п
81

102/270

....—1  \ §

../ w ...Ш ’ !

305/271 I -Ф ой

лева

m/288 j 1 брой j 
дясна I

ŷ i! ЗАБЕЛЕЖКА; | f„
| Изгледите на дограмата са поглед отвътре, а отваряемоспа ̂ ^к?/д!ШО е определена 
I при поглед от страната на пантите! й '
: Проектант: арх, Татяно Ралева :s



'"Г
Име Схема и описание Готвор[Брай

зид

Г ВИ1
1 ?втв

| ВИ2
1 mtom

лява

Интериорна врата, елнокрило, иа 
щок
материал ПВЦ профил, с  таблета от
профил
цвят RAL 9004
заш я& аве и обков по избор на 
Възложител#:

80/222
2 броя 
ляво

2 броя 
дясна

ЛЙЙО
Интериорно ерата, едкокрила, не 
шок
материал ПВЦ профил, с таблета от
профил
аш RAI9Ш4.
заключване иобков пош бар на 
Възложителя

90/222 | 2 броя
I ЛЯВО

I
:2 бро? 
диеШх'

I
J__ L

f.ЗАБЕЛЕЖКА:
Изгледите на дограмата са поглед отвътре, а отваряемоспа ляш/дчсно е определена 

; при. по? лед от страната ма пантите!
: Нроекгоит; арх, Татяна Ра&ет



— ----------------------- ---- —

Име I Схема и описание.--

I

Отвор
зид

Брой

ПТ1д
т / т

гш
Ш /Ш

/у
168/200 1 брой

..

Г1реграда т  ХГШ :олосшета, тиокриАа* цвят светло сиво, 
диетанционери и захваЩ анеза стена ■ от неръждаеми 
елементи с височина до !50мм от пода 
заключване и обков по избор на Възложителя

120/200 дява
-,л

..

Y
дясна

|,„жЛ............ Jl4|
..„,.„Л

Преграда от ХПЛ плоскости, еднокрила цвят светло сиво, J .
диетанционери и захващане за стена от неръждаеми 1 г  |
елементи с ш сош на до 150мм от пода j -■■■■-j--
заключаане и обков по избор на Възложителя j ■ т  , ■;»>■? J.. .;

................................................................................................. ........

Изгледите на дограмато со поглед отвътре, а ртворяемостга ляво/дясно е определено j 
при поглед от страната ма пашите!

Проектант: арх. Татяна Радева

дата:

град:

подпис: ....

име:..........

длъжност:



Проект за ДОГОВОР

Днес............... 2018г. в "ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия Договор за
възлагане на обществена поръчка между:
„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, 
община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна 
поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския 
регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 
BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, 
представлявано от инж. Живко Димитров Динчев -  Изпълнителен директор, наричано 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

със седалище и адрес на управление:
.................................................................................... . тел.................................. , факс:
...........................; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК
по БУЛСТАТ: ................................... , Ид № по ДДС: ..................................... ;
IBAN:........................................................................... BIC: ................................. Банка:
................................................................. ........  -  град /клон/офис: ..................................
представлявано от ..........................*......................... ....................................................... ,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.Предмет на настоящият договор е „Реконструкция и преустройство на склад в 
съблекални с учебен център”.
2. Неразделна част от договора са Приложение №1 -  Технически изисквания и 
Приложение 2 - Обем за изпълнение.
3. Договорът се сключва в резултат на проведена обществена поръчка, на стойност по 
чл.20, ал.З, тЛ, по реда чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява 
рег.№918009.

И. ПЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
1.Общата стойност на договора е ......................  лв. (словом:
........................................................................................................... ), без ДДС, с включени
всички разходи на изпълнителя по изпълнението на предмета на договора.
2. Единичните цени за отделните позиции от обема работи са съгласно Приложение 2 към 
настоящия договор.
3. Фактурирането и плащането се извършват както следва

ЗЛ Междинно фактуриране и плащане за реално извършени дейности, установени с 
Протокол за установяване на извършени видове СМР (Образец 19), като общият размер на 
междинните плащания не трябва да надвишава 70% от стойността на договора.

3.2 Окончателно фактуриране и плащане за останалите извършени дейности, 
установени с Приемо -  предавателен протокол за СМР (Образец 19).

3.3 Всички плащания се извършват в срок до 60 дни след двустранно подписан 
протокол за извършената работа, представяне на акт образец № 19. представяне на 
оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи 
по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане 
тече от датата на последно представения документ.
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III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 .Срокът за изпълнение на договора е 6 месеца от датата на подписан Протокол образец 2 
за откриване на строителната площадка.
2. Не се включва в определения по чл. 1 от този раздел срок за изпълнение на СМР 
времето за престой в следните случаи:
2.1.1 Когато строежът е спрян за периода, считан от датата на подписване на акт обр. 10 за 
спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на 
строителството по Наредба № 3/ 31.07.03 на МРРБ на основание ЗУТ;
2.1.2 Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или 
предизвикат временно спиране на работата;
2.1.3. Когато не по вина на Изпълнителя Възложителят е наредил временно спиране на 
всички работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други 
видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва 
двустранен протокол.
IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
1 .Гаранционният срок за изпълнените строителни работи е 10 (десет) години в 
съответствие с чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2/31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
2. В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства появилите се 
пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на Услугата, които се 
установяват с подписването на протокол от двустранно назначена Комисия.
3. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за датата и часа на събиране на 
Комисията, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили 
дефектите и виновността за нанесените щети.
4.Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой 
представител за участие в Комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е 
задължителен за страните.
V. ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СМР
1. Дейностите по договора приключват с подписване на Приемо -  предавателен протокол 
между Възложител и Изпълнител. Същият се съставя и подписва при следните условия:
- изпълнен обем на договора и липса на забележки по изпълнението от страна на 
Възложителя.
- съставена от Изпълнителя Строителната документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 
год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и съгласно 
изискванията на Възложителя.
- проведени изпитания на новоизградения водопровод, канализация и ел.инсталация, 
мълниезащита и заземителна инсталация.
2. Приемането на извършената работа се извършва от приемателна комисия, назначена от 
Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след представяне на следните 
документи:
- Акт образец 19;
- двустранно подписан приемо -  предавателен протокол;
- сертификати за качество и произход на вложените материали или декларация за 
съответствие;
- гаранционни карти за доставеното оборудване.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.1. Да оказва съдействие при изпълнение на договора. Указанията на Възложителя в 
изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези 
указания не излизат извън рамките на договора.
1.2. Да определи лице или група от своя персонал, отговорни за решаването на всички 
въпроси, възникнали в процеса на работа по предмета на договора.
1.3. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
текущ контрол на изпълнението в съответствие с изискванията на работния проект,



изискванията за качество и стадия на изпълнение, без това да пречи на оперативната 
дейност на Изпълнителя.
1.4. В процеса на строителството Възложителят извършва входящ контрол на материали и 
доставки и изисква необходимите документи за тях съгласно т. 2.3 от настоящия раздел.
1.5 Възложителят организира приемането на дейностите след тяхното завършване, които 
да отговарят на пълният обем на работите за изпълнение от Приложение 2, като това бъде 
удостоверено с приемо -  предавателен протокол.
1.6 Да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от 
настоящият договор;
1.7. Да осигури необходимите условия за безопасно изпълнение на възложените дейности.
1.8. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя необходимото захранване с 
електричество и пожарна вода за изпълнение на работите.
2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
2.1. Изпълнителят се задължава да спази всички изисквания на Възложителя за 
изпълнение на договора, посочени в Техническото задание - Приложение 1, неразделна 
част от договора.
2.2 Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката качествено, в съответствие с 
предложения в офертата му обем - Приложение 2, неразделна част от договора.
2.3 Да представи документи, удостоверяващи качеството и произхода на материалите, 
които ще се използват при СМР както следва:

- сертификат за качество и произход и /или декларадия за съответствие.
- гаранционни карти за доставеното оборудване.

2.4 Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри и наличната си техника 
дейностите по предмета на договора в съответствие с обемите, сроковете и изискванията 
към качеството им, съгласно действащите строителни норми.
2.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в централата. При 
причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.
2.6. Да осигури персонала си с отличителни знаци на фирмата.
2.7. При извършване на работата да не назначава хора, които са в 
трудовоправни отношения с централата.
2.8. При установяване на некачествено изпълнение на работите по договора, Изпълнителят 
се задължава да ги извърши отново, за своя сметка, или да възстанови направените от 
Възложителя разходи за това.
2.9. Задължава се при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 
изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството.
2.10. Задължава се да се запознае с Указания за реда и последователността при 
подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 
територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на 
дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.
2.11. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника 
по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от 
отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, 
„Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от 
представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. 
Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на 
забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.
2.12.В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не 
издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице -  
работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като 
предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, 
което също подлежи на проучване по горния ред.
2.13. Изпълните лят е длъжен на основание чл.75, ал.2 ППЗОП в срок до 3 дни след 
сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на 
посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие заверено „Вярно с
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оригинал" от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
2.14. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:
2.14.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
2.14.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
2.15. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
2.16. При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на 
възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 
му, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.
2.17. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
2.18. Изпълнителят и подизпълнителят/ите при изпълнението на договорите за обществени 
поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право 
съгласно приложение № 10 от ЗОП.
2.19 Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата на 
подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в 
офертата.

Забележка: В окончателния текст на договора за обществена поръчка клаузите 
относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си участникът не е 
декларирал участие на подизпълнители

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
1 .Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, 
върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % 
от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на 
това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.
2.При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху 
стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.
3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на 
договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4.При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка 
в размер на 20% от стойността на договора.
5.Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси 
обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
6.Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен 
по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не 
налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.
7. Из пълните лят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на 
неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият 
договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено 
Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.
8.В случаите на т.7 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете 
насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата 
произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, 
еднородни, заместими и изискуеми вземания.

VIII. ФОРСМАЖОР



1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на 
техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на 
събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили 
непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на 
такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на 
действие на тези обстоятелства.
2.Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и 
прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на 
събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено 
от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.
IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
1.Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени 
между страните се решават от компетентния съд.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1 .При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят 
за прекратяване на договора.
2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 
предизвестие, както и в следните случаи:

* На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
« При неизпълнение на задължението на Изпълнителя да представи в срок от 10 дни 

считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с 
подизпълнител/ите, посочени в офертата.

3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 
от ППЗОП.
XI. ОБШИ УСЛОВИЯ
1 Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.
2.Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и 
договорите и Закона за обществените поръчки.
3.По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор. Изпълнителят 
се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА 
НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА В „ТЕЦ
МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

Настоящите указания са общи и mi ат информативен характер. Конкретните 
изисквания към участниците са посочени в обявата/поканата за участие в 
обществената поръчка

Настоящите указания се прилагат при възлагане на обществени поръчки на 
стойност, както следва:

1. при строителство -  от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 към ЗОП -  

от 30 000 лв, до 70 000 лв.

I. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
1. Общи правила за подготовка на документите за участие
Възложителя открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 

публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя 
по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20 към ЗОП.

Заедно с обявата възложителя публикува техническите спецификации и всяка друга 
информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

Участниците задължително попълват и прилагат приложения в документацията 
образец на оферта за участие.

Офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на 
изпълнение извън страната, възложителят може да допусне офертата да се представи на 
официален език на съответната страна.

При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на 
възложителите. До изтичането на срока за подаване офертите всеки участник може да 
промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции и/или изрично упълномощени за това лица, което се 
удостоверява с представяне на нотариално заверено пълномощно.

Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени с 
предмета на поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната 
уредба. Документи, удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на 
възложителя, изготвени от органи на държавната администрация, контролни органи и 
други организации следва да се представят със заверка „Вярно с оригинал". Когато за 
удостоверяване на съответствието с определени изисквания Възложителят е приложил 
образец в документацията за участие, участниците задължително представят 
информацията в изискания от Възложителя вид.

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, 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.

Документите се представят в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД 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, а когато е приложимо -  и обособените позиции, за които 
се подават документите.

Офертата съдържа опис на подадените документи, информация относно 
личното състоянне н критериите за подбор, техническо и ценово предложение.



Информация относно личното състояние и критериите за подбор
1. Декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 ЗОП. Декларациите се представят и от 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от лицата, включени в 
обединението- участник в обществената поръчка, което не е юридическо лице.

2. Декларация по образец на възложителя за обстоятелствата по чл. 55. ал. 1. т. 1 от 
ЗОП. Декларацията се представя и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива, 
както и от всяко от лицата, включени в обединението - участник в обществената поръчка, 
което не е юридическо лице.

3. Декларация по образец на възложителя за използването/ неизползването на 
подизпълнители, вида и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива.

4. Декларация по образец на възложителя за съгласие за участие в 
общественатапоръчка като подизпълнител, когато е приложимо.

5. Доказателства за поетите задължения от трети лица при използване капацитета 
им, когато е приложимо.

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП съгласно образец на 
Възложителя.

7. Документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 
59 и следващите от ЗОП, и описани в обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП или поканата по чл. 
191, ал.1. Документите се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.

Техническото предложение съдържа следните документи:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, когато е приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е 
приложимо;

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 
налага от предмета на поръчката;

Към Техническото предложение се прилагат посочените документи, технически 
спецификации, доказателства за еквивалентност на предлаганите изделия, срок и начин на 
изпълнение. Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в 
офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно цената за 
придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение.

Посочва се цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично 
изражение, която участникът предлага, като препоръчително е участникът да посочи в 
офертата си начина на формиране на цената, като направи пълна разбивка на 
калкулираните в цената разходи и предвидената печалба. В случай, че документацията за 
участие съдържа подробни ценови спецификации, същите се попълват, като се прилагат в 
офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Word или Excell). Посочват се и 
предложенията по други показатели с парично изражение, упоменати в документацията за 
участие.

В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически 
грешки, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на 
поръчката или обособена позиции на поръчката, за които се участва и единичните цени на 
стоките или дейностите по спецификация, за достоверни се приемат предложените 
единични цени. В този случай, за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката,



респ. обособената позиция, се приема действителния математически сбор от 
произведенията на единичните цени и съответните количества по спецификация.

При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие 
между предлаганите цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените цени 
словом.

Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от 
документите, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е 
приложимо — и за коя обособена позиция се отнасят.

Отварянето на офертите е публично. Легитимирането пред комисията на 
присъстващите лица се осъществява по следния начин: лицата, които по закон 
представляват участника юридическо лице следва да представят документ за самоличност, 
а упълномощените от лица тях - пълномощно и документ за самоличност. Комисията 
отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

II. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО НАЧИНА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците.

За да бъде допусната техническата оферта до класиране, същата трябва да 
съответства на изискванията на Възложителя, посочени в обявата/поканата.
Участникът може да добави и друга информация, касаеща изпълнението на предмета на 
поръчката.

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник на следните 
основания: чл. 54, ал.1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП и във 
всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и 
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие/поканата.

Комисията оценява допуснатите до класиране оферти въз основа на избрания 
критерий за възлагане, съгласно чл. 70 от ЗОП.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 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, комисията трябва 
да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 
Комисията определя срок за представяне на обосновката от пет работни дни от получаване 
на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 
на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 
за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 
строителството;
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.

Протоколът на комисията за разглеждане и оценката на офертите и за класирането 
на участниците се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден 
се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.



III. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, 
ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАПАЦИТЕТ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
И УЧАСТНИЦИ ОБЕДИНЕНИЯ

Всеки участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява 
или покана до определени лица има право да представи само една оферта. Лице, което 
участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не 
може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В обществена поръчка, 
възлагана чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица едно физическо 
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1. „Свързани лица” и „свързано предприятие”
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

обществена поръчка. ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица” и 
„свързано предприятие”, като в случай, че се установи една от хипотезите на свързаност, 
всички свързани лица, подали оферти по поръчката, подлежат на отстраняване от участие.

Участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от 
поръчката съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП чрез попълване на декларация по образец на 
възложителя.

2. Чуждестранни лица
Участници чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми 

документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен. Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП.

Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се 
записва дата на раждане, а в полето за лична карта -  номер на съответен документ за 
самоличност, дата и място на издаване, както и органът, който го е издал.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена 
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване съответствие с 
изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални 
способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

3. Използване на капацитета на трети лица
Участниците могат за конкретната поръчка 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 професионалната 
компетентност.

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

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.

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 поръчката.

В условията на поръчката възложителят може да предвиди 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.

4. Подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива, като попълват декларация по образец



на възложителя. 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.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 
в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че подизпълнителите отговарят на финансовите и икономически условия, 
техническите способности и квалификация, които възложителя изисква, съобразно вида и 
дела на поръчката, който ще се изпълнява от подизпълнителя, както и че по отношение на 
тях не са налице основанията на чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз 
основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е 
длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към 
искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже 
плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на 
причината за отказа. В случаите по чл.66 ал.4 от ЗОП фактурата се издава от изпълнителя, 
а Възложителят извърщва плащането в полза на подизпълнителя, при спазване 
изискванията на чл.66, ал.5-7 и в сроковете по договора с Изпълнителя. Размерът на 
плащането към подизпълнителя се ограничава до дължимата от Възложителя на 
Изпълнителя сума без ДДС за съответната част от поръчката, която може да бъде 
предадена като самостоятелен обект.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се 
предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди 
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията на чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. новият подизпълнител отговаря на финансовите и икономически условия, 
техническите способности и квалификация, които възложителя изисква и на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 
дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2

5. Обединения, които не са юридически лица
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

нотариално заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за 
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 
обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;



2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
3. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на

обществената поръчка;
4. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчка па писка стойност до 
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, когато са налице 
основанията, предвидени в чл. 110 от ЗОП. За целта се публикува съобщение на профила 
на купувача, в което се посочват и мотивите за прекратяването. В тези случаи, 
възложителят оттегля информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП от портала на АОП.

V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ОПРЕДЕЛЕН 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основания по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
1. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

УЧАСТНИКЪТ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРЕДСТАВЯ:
1. 1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП;
Свидетелството за съдимост да бъде издадено не по-рано от 6 месеца от датата на 

сключване на договора и трябва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено 
копие. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във 
връзка с чл. 40 от ППЗОП.

1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 
седалището на възложителя и на участника_- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 
ЗОП;

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са 
издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.

1.3. удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията - за обстоятелствата 
почл. 55, ал. 1,т. 1 ЗОП.

1.4. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 
БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не 
е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, 
когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 
представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т.1 от Раздел V, издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаи, че в 
съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 
документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 
такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел V от настоящите Указания 
в случай, че съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър 
или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 
възложителя по служебен път.



2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ДА ПРЕДОСТАВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ДА ОБЕЗПЕЧАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДОГОВОРА ИЛИ АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.
Гаранцията по т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице -  гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата 
на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. 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.

Минималното съдържание на банковата гаранция е посочено в образец на 
Възложителя, приложен към документацията за участие.

Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция 
за изпълнение на основание чл. 111, ал.5, т. 3 от ЗОП и съгласно т.2.3 от настоящия раздел:

Застрахователно покритие:
За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно

покритие на вземанията по обществена поръчка perJSfe ....., ...обособена позиция с
предмет : застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу 
посочените по-долу рискове:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на 
сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Повод за предявяване на претенции:
Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на 

сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.
Лимити на отговорност:
сумата по гаранцията за всяка една претенция

сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката

3. ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 7,ЧЛ. 6, АЛ. 5, Т. 3 И ЧЛ. 6, АЛ. 2 ОТ ЗМИП, 
КАКТО СЛЕДВА:

Попълват се предоставени от възложителя образци на ръка от лицата от законния 
представител на юридическото лице или едноличен търговец, за физически лица от 
физическото лице. Декларацията се представят в оригинал. Участниците са длъжни да 
уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по 
време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или 
търговските отношения ще представя - за юридически лица и еднолични търговци 
официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на 
промяната, за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от 
настъпването на промяната.

Декларациите по ЗМИП не се представят от:
1. Кредитна институция от Република България, от друга държава членка или 

държави извън Европейския съюз, членуващи в Европейското икономическо 
пространство: Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия; 
държави извън Европейското икономическо пространство, членуващи във Financial Action 
Task Force (FATF): Австралийски съюз, Федеративна република Бразилия, Канада, 
Специален административен регион на Китайската народна република Хонконг, Япония, 
Мексикански съединени щати, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария, 
Република Южна Африка, Съединени американски щати, Република Индия и Република 
Корея.

2. Държавен орган на Република България.



3. Институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на 
Европейския съюз при следните условия:

- лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 е събрало достатъчно информация, която не поражда 
съмнение за идентичността на институцията;

- институцията спазва процедури за отчетност и дейността й е прозрачна;
- институцията се отчита на орган на Общността, на орган на държава членка или 

съществуват процедури за проверка, които гарантират контрол на нейната дейност.
4. ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНЕТО ПО ЧЛ. 
10, АЛ. 2 ЗОП, в случай, че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо 
лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица.
5. ИЗВЪРШИ СЪОТВЕТНА 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.

Непредставянего на някой от документите, посочени в настоящия раздел, е 
основание за възложителя да откаже да сключи договор с участника, класиран на 
първо място.

Възложителят не сключва договор за обществена поръчка, когато участника, 
класиран на първо място, откаже да сключи договор, както и ако не докаже, че по 
отношение на него не са налице основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 
1 от ЗОП.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните 
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани 
с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Всички въпроси по обществената поръчка, незасегнати в настоящите 
УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за обществените 
поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
действащата нормативна уредба на българското законодателство.



Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл.66, алЛ от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/......................................................................................................
притежаващ лична карта № ............ , издадена на...................от МВР, гр.......................  с
ЕГН............................. . в качеството ми на представляващ
...............................................................- участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка, per. №..................... , с предмет:
it *5

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществена поръчка per. № ...........................  с предмет:

...... ’’ ще използвам подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за 
участие в процедурата. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 
на съответните подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в % от стойността 
на обществената поръчка, са както следва за всеки деклариран подизпълнител:

№
Подизпълнител 

(точно наименование, 
контакт)

Работи от поръчката, които ще извършва
Дял в % от 
стойността 

на поръчката

Декларирам, че посочените подизпълнители отговарят на нормативните изисквания 
за извършване на предмета на обществената поръчка съобразно приложимото българско 
законодателство.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 
по чл.313 от НК.

................. г
Декларатор: .............

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника



ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие в ОП от подизпълнители

От

ЕГН ........................... . с постоянен адрес: гр..............................
община:...................................... кв./жк/.
ул.
............................................. Ш.........., вх....... , ет........ , ап....... , притежаващ л.к.№
.................................., издадена н а ................от МВР гр........................................., лично и в
качеството си н а ................... .............................../ Управител, член на Управителния съвет,
член на Съвета на директорите) на "............................................... ................" (ЕТ, ООД,
ЕООД, АД и др.)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен да участвам като подизпълнител при изпълнението на обществена поръчка 
per. № .......... . с предмет: “ .................................... ..............................................................

При изпълнението на предмета на поръчката ще извършвам следните 
дейности:................................................................... *................................................................

които представляват.........% от общата стойност

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл.313 от НК.

Дата:......................  Декларатор:

Име:.............

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява подизпълнителя на 
участника/кандидата.



Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл.66, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/

притежаващ лична карта № ............. , издадена на.................... от МВР, гр.
...................... с ЕГН............................... . в качеството ми на представляващ
....................................................................- участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка, per. №......................., с предмет:
*»<»

ДЕКЛАРИРАМ , Ч Е :

при изпълнението на обществена поръчка per. № ...................., с предмет:

” НЯМА да използвам подизпълнители.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по чл.313 от НК.

г

Декларатор:

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява участника



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 11 във връзка с чл. 107, т.4 от 3011 

ДолуподписаниятАната/

притежаващ лична карта № ............. , издадена на.................. ,.от МВР, гр.
...................... с ЕГН............................... . в качеството ми на представляващ
.................................................................... -  участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка, per. №....................... , с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен кандидат или участник не е свързано лице по 
смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в 
настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по чл.З13 от НК.

............................ г Декларатор:.........................

Забележка: Попълва се от лицата, съгласно чл.40 от ППЗОП



СПИСЪК
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................................  (трите имена) в качеството си на
...........................................  (длъжност) на ............................................................. (наименование на кандидат/ участник) НИК/Булстат/ЕГН
......................, със седалище и адрес на управление .......................................  във връзка с участие в обществена поръчка per. № .......... и
предмет: ........ ........................................ .................................. ,............................................................... ............

На основание чл.64, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, представям СПИСЪК на строителството, идентично или сходно с предмета 
на поръчката изпълнено през периода.....................

Но Предмет на договора
Възложител, 

търговски адрес, телефон за 
контакт

Период на изпълнение 
от - до

Стойност на договора 
/лв./

Прилагам: Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида 
и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................  подпис:.................................................
/ .................................................. /

Забележка:
Настоящият списък задължително следва да е придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - Списъкът се подписва от 

лицето/лицата по чл. 40 ППЗОП.
При обществени поръчки по чл. 20. ал. 3 и ал. 4 от ЗОП - Списъкът се подписва от законния представител на кандидата или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата.
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СПИСЪК
на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението

Долуподписаният /-н ата/ ....................................................................................................  (трите имена) в качеството си на
...........................................  (длъжност) на ........................................... ................. (наименование на кандидат/ участник) ВИК/Булстат/ЕГН
....................... със седалище и адрес на управление ......................................  във връзка с участие в обществена поръчка per. № .......... и
предмет: ....................... ............................................................................................... ................... .......................“

На основание чл.64, ал.1, т.б от Закона за обществените поръчки, представям СПИСЪК на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.

№ Трите имена Заемана длъжност и 
професионален опит

Дейност по 
обществената 

поръчка, която ще 
извършва

Професионална компетентност. 
Диплома, или съответен 

сертификат -  номер, дата и 
издател на документа

Собствени или 
наети

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

Дата:....................................... подвие:.......

Забележка:
Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - Списъкът се подписва от 

лицето/лицата по чл. 40 ППЗОП.
При обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП - Списъкът се подписва от законния представител на кандидата или от 

надлежно упълномощено лице, което подава офертата
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