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РАЗДЕЛ I  

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1.Общи условия 
 
Възлагащ орган 
Възложител на настоящата поръчка е Директорът на Сатиричен театър“Алеко 
Константинов“, ул. "Стефан Караджа" №26, гр. София 1000, Република България. 
 
Наименование и адрес:  
Сатиричен театър „Алеко Константинов“,гр. София“, ул. "Стефан Караджа" №26, 
гр. София 1000, Република България, тел: 0700 20 766, office@satirata.bg. 
 
КОМУНИКАЦИЯ 
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен 
пряк достъп на: ( URL) satirata.bg 
 
ПРЕДМЕТ 
„Ремонт на въздушни системи за вентилация със загряване и охлаждане на 
въздуха на Голяма зала и сцена – Държавен Сатиричен театър „Алеко 
Константинов“, гр. София“. 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ 
Поръчката включва извършването на строително-монтажни работи /СМР/, 
съгласно инвестиционен проект: „Ремонт на въздушни системи за вентилация със 
загряване и охлаждане на въздуха на Голяма зала и сцена – Държавен Сатиричен 
театър „Алеко Константинов“, гр. София“, ул. "Стефан Караджа" №26, гр. София 
1000, Република България .  



 
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са 
подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна 
част от настоящата документация за участие. 
Настоящата документация определя принципите, условията и реда за провеждане 
на открита  процедура за възлагане на поръчка от публично правна институция 
Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“ с предмет : 
Документацията е в съответствие със Закона за обществените поръчки/ЗОП/ и 
Правилата за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 

 
ПРОГНОЗНА ОБЩА СТОЙНОСТ 

 Прогнозна стойност 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 410 922,05 лв / четиристотин и 
десет хиляди триста девестотин двадесет и два лева и 05 ст./ без включен ДДС и 
493 106,46лева /четиристотин деветдесет и три хиляди сто и шест лева и 46  ст./ с 
включен ДДС.   
В стойността на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка се 
включват всички разходи, свързани с качественото и в срок изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват, с всички дължими данъци и такси. 
 
Важно: 
*Офертите на участниците, за които се установят аритметични грешки при 
пресмятането на общата стойност на крайната оферирана цена, ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата. 

Предлаганата от отделните Участници цена за изпълнение на дейностите от 
обхвата на възлагане не може да надхвърля горепосочената максимална 
стойност на поръчката. !!! Оферти, надхвърлящи оповестената максимално 
допустима/пределна стойност за изпълнението на обществената поръчка в 
нейната цялост ще бъдат предложени за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 
от ЗОП - поради неизпълнение на това условие, поставено от Възложителя. 
 
 
 
 Обект на поръчката 

Обектът на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на 
чл.3,ал.1,т.1 от ЗОП.  
Изпълнителят/ите ще осъществяват възложените дейности съгласно изискванията 
на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. 
Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка е със средства 
от държавен бюджет и собствени средства. 
 



1.1.1. Проектната разработка има за цел изграждането на съвременни климатични 
и вентилационни инсталации, в съответствие преустройството, което настъпва по 
част Архитектурна. Залата, е за 470 места. Ще се извърши демонтаж на старите 
вентилационни съоръжения и въздуховодна мрежа с изключение на вертикалната 
преминаваща през сградата. 

Проектът е разработен въз основа на архитектурни подложки, техническо 
задание от “Възложителя”, в съответствие с действащите: 
 Закон за енергийната ефективност – ЗЕЕ 
 Наредба № 4 на МРРБ от 21.05.2001 год. за съдържанието на инвестиционните 

проекти 
 Наредба № 7 на МРРБ от 2009 год., за топлосъхранение и икономия на енергия 

в сгради. 
 Наредба № 15 на МРРБ и МЕЕР от 28.07.2005 год., за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия 

 Наредба №I3 oт 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност от пожар 

 Хигиенни норми № 6 от 06.06.2006г за пределно допустимите нива на шума в 
жилищни и обществени сгради. 

 БДС 14779 за микроклимата на помещенията; 
 
1.1.2. Енергийно захранване. 
 
Като основен топлоизточник се използва термопомпа към климатичната 

централа.С цел дозагряване на подавания въздух при ниските зимни температури 
ще се използва допълнителен воден калорифер. Топлоносител за климатични 
инсталации е гореща вода 80/60С загрявана в абонатна станция свързана към 
градската топлофикационна мрежа на гр.София. Абонатната станция е 
съществуваща с водоразпредеители и водосъбиратели към които се свързва 
инсталацията за калориферите на климатичните камери. Като основен 
топлоизточник се използва термопомпа към климатичната централа 
 

Топлинният баланс, е както 
следва: 

 

Зимен режим 
-Климатична инсталация зала 
К01  
- Термопомпа 
-калориферТЕЦ 
-Климатичн  инсталация сцена 
К02 
- Термопомпа 
-калориферТЕЦ 

 
 
  31kW 
  65 kW 
 
   8kW 
 25kW 
 
 



 
 

Като студоносител се използва хладилен агент фреон R407С, или 
R410A.Всички климатични камери  се доставят с въздухоохладители на директно 
изпарение и за всяка климатична камера ще има въздушно охлаждаем компресор 
кондензаторен агрегат монтиран във всяка камера.. 
 

Топлинният баланс е както 
следва: 

 

Летен режим 
-Климатична инсталация зала 
К01  
-Климатична инсталация сцена 
К02 

 
    85kW 
    25 kW 
     
 

  
 
В сградата съществува действаща отоплителна инсталация свързана с абонатна 
станция. 
 
 Климатични инсталации. 
 Въздуховодната мрежа за климатичните инсталации се проектира от 
поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм Тя трябва да бъде топлинно изолирана с 
изолация от микроклетъчна структура  с дебелина 12 мм.,черна на цвят. 
Климатичните камери задължително трябва да бъдат доставени разглобени на 
части. Колелото на рекуператора за климатична централа за залата също трябва 
да се достави на две части.Това изискване се налага поради ограничителните 
условия за внасяне на камерите в сутерена в машинното 
помещение.Съществуващият монолитен канал за изхвърляне на въздух излизащ 
на задния двор е необходимо да бъде уплътнен и саниран. След заустване на 
въздуховодите мястото на заустване трябва да се уплътни.Вертикалната шахта за 
пресен въздух до покрива трябва да се провери и уплътни при необходимост. На 
шахтата над покрива и на стената за изхвърлян въздух към задния двор  ще се 
монтират НЖР. 
В машинното помещение не беше открит подов сiфон при заснемането на ОВК 
инсталациите. Предвиждаме конденза от   охладителните секции да се отведе в 
кондензов резервоар с размер 600х600х400 мм.оборудван с кондензна помпа и 
автоматична поплавакова уредба за горно и долно ниво включваща и изключваща 
кондензната помпа.Необходимо е камерите да се монтират върху фундаментни 
рами с височина съгласно изискванията на производителя на камерите за 
отвеждане на конденз гравитачно към кондензов резервоар 
Проектират климатични инсталации за следните помещения; 
 
 Зрителна зала - система К01 



 Инсталацията обхваща зрителната зала. Тя е проектирана като централна 
едноканална, еднозонова климатична инсталация. 
 Климатичната камера е разположена в машинното помещение в сутерена. 
Климатичната камера е секционен тип двуетажна с рекуператор ротационен , 
воден калорифер и въздухоохладител/отоплител на директно изпарение. 
Компресор кондензатора да бъде вграден в камерата, работещ в термопомпен 
режим. Дебитът на въздуха е определен по изчисление на база топлинното 
натоварване на залата.  
Схемата на въздухообмена в залата е долу-горе. Климатизирания въздух ще се 
подава в два броя камери под залата захранвани чрез въздуховодна мрежа. 
Въздухът с температурна разлика 70С от тази в помещението ще се подава в залата 
чрез решетки монтирани на челото на стъпалата. 
Стените и пода  на камерите трябва да са облицовани със  стандартни панели от 
полиуретан с дебелина 20 мм каширани с алуминиево фолио ( за направа 
въздухопроводи) .  
При полагане на новата конструкция да се предвиди преминаване на въздух от 
малката камера под редове от 7 до 12 към камерата под редове от 1 до 7. При 
полагане на новата конструкция на редовете да се осигурят отвори в пода на 
старите редове осигуряващ достъп на въздух от редове 16 и 17 към редове 13,14,15. 
Въздухоразпределителните камери трябва да бъдат уплътнени от към всички 
отвори не касаещи преминаване на въздух към залата. На пода на голямата камера 
– висока зона на залата да се монтира по част АС дървена скара за изравняване 
нивата на пода за монтаж на изолационните панели.  
Предвиждат се шумозаглушители осигуряващи ниво на звука съответстващо на 
“N” критерии. на шумност както следва: 
 - зала 30 dB (N) 
Въздухът се засмуква от тавана на залата през декоративни съществуващи 
архитектурни решетки и въздуховодна мрежа.Съществуващата въздуховодна 
мрежа се подменя на всякъде с изключение на вертикалите преминаващи през 
сградата по височина. .  
 
1.1.5.Сцена К03  
 Инсталацията обхваща сцената. Тя е проектирана като централна 
едноканална, еднозонова климатична инсталация.Климатичната камера е 
разположена в машинното помещение в сутерена. Климатичната камера е 
секционен тип двуетажна с рекуператор ротационен , воден калорифер и 
въздухоохладител/отоплител на директно изпарение. Компресор кондензатора да 
бъде вграден в камерата, работещ в термопомпен режим. Дебитът на въздуха е 
определен по изчисление на база топлинното натоварване на сцената.  
Предвиждат се шумозаглушители осигуряващи ниво на звука съответстващо на 
“N” критерии.  
 - сцена      30 dB (N)) 



Въздуховодната мрежа за климатичната инсталация се проектира от поцинкована 
ламарина с дебелина 0,8 мм Тя трябва да бъде топлинно изолирана с изолация от 
микроклетъчна структура  с дебелина 12 мм.,черна на цвят 
 
1.1.6. Топлозахранване на калориферни секции. 

Като основен топлоизточник се използва термопомпа към климатичната 
централа.С цел дозагряване на подавания въздух при ниските зимни температури 
ще се използва допълнителен воден калорифер.Топлоносител за климатични 
инсталации е гореща вода 80/60С загрявана в абонатна станция свързана към 
градската топлофикационна мрежа на гр.София. Абонатната станция е 
съществуваща с водоразпредеители и водосъбиратели към които се свързва 
инсталацията за калориферите на климатичните камери.Като основен 
топлоизточник се използва термопомпа към климатичната централа 
От системата за КИП и А да се предвиди защита против замръзване на 
калориферите. 
Тръбната мрежа топлинно да се изолира с изолация с микроклетъчна структура с 
дебелина 9мм.  
 
1.1.7.Система за управление и регулиране на топлотехническите инсталации. 

Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации поддържат 
параметрите на микроклимата в театъра. Според необходимата надеждност те се 
отнасят към две групи: 

 група инсталации с неосигуреност 0,4%годишно 
конвективни отоплителни инсталации 
климатични инсталации 

 група инсталации с неосигуреност 1% годишно 
вентилационни инсталации 
Параметрите на микроклимата, според предназначението на помещението 

и сезона на експлоатация. Стойностите им са дадени съгласно действащите норми 
и предявените технологични изисквания: 

 температура: 
зимен режим      20С2С  
летен режим      25С1.5С 

Всички доставяни съоръжения и материали трябва да имат сертификат за 
качество средно европейско ниво и сертификат за произход. 

Изпитанията на обекта се правят след монтажа на инсталациите за проверка 
на техническите режими. При 72-часовата проба на всички инсталации трябва да 
функционира системата за управление и регулиране. 

 
1.1.8.Инженерингова дейност. 

Изготвя се проект за системата на управление и регулиране на част ОВКИ от 
фирмата доставчик на съоръженията за климатичните инсталации. В него са 
включени; 



 структура, апаратна част, табла за регулиране, кабелни журнали. 
Изготвят се и се инсталират всички софтуерни продукти, осигуряващи 

надеждност и ефективност на работа на топлотехническите инсталации. 
След завършване на монтажа и въвеждане в действие на всички инсталации, 

следва да бъдат предадени следните документи: 
 Ръководство за работа със системата за регулиране на ОВК инсталации. 
 Инструкция за работа и поддържана на монтираните апаратури. 
 Екзекутивни чертежи, върху които да бъдат отразени реално доставените 

съоръжения, както и измененията на проектните решения. 
Всички представени документи да отговарят на БДС. 

 
1.1.9.Регулиране и управление на ОВКИ. Структура на системата. 
Регулирането и управлението на всички ОВКИ е цифрово. Изгражда се 
йерархична система на комуникативни две нива: 

- Първо ниво - апарати, които са вградени в машините, съоръженията или 
елементите на инсталацията 

- Второ ново - апарати за регулиране и управление на група съоръжения, 
които имат технологични връзки и взаимно свързани експлоатационни режими. 
В тази група са включени всички въздухообработващи централи. На това ниво за 
всяка инсталация може да се получава информация за статуса, функциите, 
техническите и експлоатационни характеристики на всички елементи. С помощта 
на сервизен модул, който включва и графичен софтуер се получава информация 
и се актуализират заданията. Апаратите на това ниво се монтират в специални 
табла за управление в помещение предвидено за тази цел. 

 
 Обхват на системата. 
Системата за управление и регулиране включва елементи и апарати осигуряващи 
автоматизирана експлоатация на инсталациите. 
 Осезатели за температура, налягане - термостати, пресостати заедно с 

необходимите елементи за техния монтаж и укрепване. 
 Трансмитери (ако е необходимо за пренасяне на сигнали А/Д, съответно Д/А) 
 Контролери, програмируеми с функции, които съответстват на управляемите 

съоръжения. 
 Спомагателни апарати - изправители, трансформатори, релета, предпазители, 

клеми и др. 
 Изпълнителни механизми за въздействие на потока на топлоносителя и 

студоносителя (трипътен вентил) 
 Табла за монтаж на апаратурата. 
 Кабели, кабелни елементи и всички необходими за монтажа елементи. 
 Програмно осигуряване, което включва: 

- софтуер за регулиране и надеждна експлоатация на ОВКИ. 
- програма за идентификация на техническото състояние 



 Инсталиране на програмното осигуряване, въвеждане в действие и 
представяне на съответните инструкции и ръководства 

 Регулиране - Регулиращите кръгове са както следва: 
- температура на въздуха в помещенията при зимен режим 
- температура на въздуха в помещенията при летен режим 
- температура на подавания въздух 

 Начин на регулиране: 
- въздухоотоплители и охладители – количество топлоносител и студоносител 
- клапа за свеж въздух и регулиране на смесваното количество по сигнал за 

енталпия за  К01, К02, обороти на рекуператора. 
Закон за регулиране: 
- пропорционално - интегрален 

 Защити: 
- топлообменници срещу замръзване 
-недопустима температура на въздуха постъпващ в помещенията 

 Блокировки - блокира се последователността на работа на следните 
съоръжения: 
- вентилатор с прилежаща клапа с ел.задвижване. 
- положение на трипътен вентил и помпа на въздухонагревателя с  

нагнетателен  вентилатор 
 Сигнализация - идентифицира се: 

- положение на консумираните ел.енергия съоръжения ДА/НЕ при 
недопустим  технологичен режим. 

- замърсен филтър за пречистване на въздуха 
- температура на въздуха 

 За всички смукателни вентилационни системи описани по-горе да се 
предвиди включване с опции 
- включване/изключване 
- статус 

1.1.11. Технически изисквания. 
А/Трипътни регулиращи вентили. 

Препоръчва се използването на вентили със следните технически 
характеристики: 

-отношение на хидравличните загуби на вентила към общите хидравличните 
загуби в  циркулационния кръг - 0.5 

-експлоатационен режим на смесване с различни температури 
-при затворено положение пропускът да бъде под 0.1% 
-работно налягане 1МРа 

Б/Табло за автоматично регулиране. 
     В/Контролер за управление на климатични и вентилационни инсталации - според 

структурата на въздухообработващата централа регулира топлопреносни 
процеси и управлява инсталацията  

 DDC контролер с дисплей и визуалзация на температури и въздушни потоци 



 Дистанционен стаен модул за включване и изключване и възможност за 
задаване на основни параметри 

 Честотен регулатор Данфос на оборотите на вентилаторите  
 Контролер и регулатор на оборотите на ротационния топлообменник 
 Температурен датчик – 3 бр. 
 Датчици за въздушен поток 
 Датчици за замърсен филтър 
 Термостат против замръзване 
 Управление на циркулационна помпа 
 Електрическа задвижка на ПЖР модулираща 
 Контакт за противопожарен датчик 
 
 Режимите на рабора на DDC контролера са: 
 Free cooling 
 Eco 
 Comfort 

 
Настройки: 
 Седмично планиране по дни и часове  с възможност за изключения 
 Настройка/ контрол на  вентилаторите 

Контролира се дебитът на въздуха , налягането във въздуховодите с отделни  
настройки за вентилаторите и различните режими на работа.  

 Настройка/ контрол на  температурата 
- Контрол на температурата в работен режим 
- Каскадно по връщаща температура (RetCasc)  
-  Температура на подавания въздух 
-  Температура на връщащия въздух 
-  Каскадно по стайна температура (RoomCasc)  

 Лято/Зима компенсация  
Чрез лятното компенсиране, зададените стойности за охлаждане могат да се 
повишат при високи външни температури, за да се поддържа ниска разлика 
между външната и вътрешната температура или да се спести енергия от 
охлаждане; зададените стойности за отопление не се  променят. Аналогично 
чрез зимната компенсация зададените стойности за отопление могат да се 
повишат или понижат при ниски външни температури; зададените стойности 
за охлаждане не се променят. 

 Ограничение на температурата на подавания въздух 
Температурата на подавания въздух е винаги ограничена: 
- зададената стойност на температурата на подавания въздух не може да 
надвишава границите, ако е активирано каскадно управление 
 - не се разрешава превишаване на пределно допустимите стойности, ако 
контролът на подавания   въздух е активен 



- температурата на подавания въздух е ограничена от регулируем контролер, 
ако контролът температурата на връщащия въздух и температурата на 
помещението са активни 

    - скорост на затварящите органи - под 25 мм/мин. 
 
1.1.12.Противопожарна безопасност. 
 Предвиждат се мероприятия съгласно Наредба №I3 oт 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност от 
пожар 

 За намаляване на отделената топлина за всички повърхности с 
температура>40С е предвидена топлинна изолация. 

 Основното технологично оборудване да е заземено и занулено. 
 При преминаване на въздуховоди през пожаропреградни стени се  

предвиждат пожаропреградни клапи със стопяема пластина ЕI 120. 
 
1.1.13.Безопасност, хигиена на труда и опазване на околната среда. 
 Всички съоръжения и вентилатори да осигуряват ниво на звуково налягане 

според допустимите норми ,цитирани по горе. 
 Въздухоразпределителите да осигуряват подвижност на въздуха под 0.2 м/сек. 

в обитаваната зона. 
 Местата за вземане на свеж въздух и изхвърляне на отработения да са 

съобразени със “Санитарни норми”. 
 
 
1.2. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 
Провеждането на предвидената в ЗОП обществена поръчка- публично състезание 
гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, както и 
специфичните условия за изпълнение на поръчката в условия на редовни 
представляния, които театърът ще изнася. 
С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за 
Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез 
посочения вид процедура.  
 
1.3. Обособени позиции: 
 Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.  
 Мотиви за невъзможността за разделяне на обществената поръчка на 
обособени позиции:  
 В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с 
оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени 
резултати не са включени обособени позиции.  
 Координирането на действията на различни Изпълнители и ангажиране 
отговорността им при повреда авария и/или друго събитие може да при 
прогнозиране на потреблението, както и ангажирането на отговорността на 



Изпълнителите (ако са повече от един) при неточно и/или некачествено 
изпълнение на предмета на обществената поръчка може да бъде нереализирано.  
Всички дейности ще бъдат извършвани на територията на един обект във 
фиксиран не дълъг срок, при запазване на работния режим на Възожитяля. 
Разделянето на поръчката, участието на повече изпълнители ще доведе до 
затруднения от гледна точка на комуникация, контрол на лицата, работещи на 
обекта и потенциални кричитни точки по отношение на безопасността на труда. 
Тези мотиви на Възложителя определят решението му обществената поръчка да 
бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно разделянето й на 
обособени позиции. 
 
 
Не се допуска представяне на варианти в офертите. 
 
 
 Правно основание за възлагане 
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената 
поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2, предл. второ, във връзка с чл. 178 и 
сл. от Закона за обществените поръчки. Спрямо условията за провеждане на 
процедурата, нерегламентирани в настоящите Указания, Техническата 
спецификация и цялостната Документация за участие, се прилагат разпоредбите 
на Раздел II от Глава двадесет и пета на ЗОП, а субсидиарно, на основание чл. 177 
от с.з. и Глави единадесета – тринадесета от ЗОП, съответно Глава пета, Раздели III 
– V, VII и VIII от Правилника за прилагането му (ППЗОП. Възлагането на 
настоящата процедура се основава на принципите на публичност и прозрачност, 
на свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане 
на дискриминация. 
 
 
 Място на изпълнение на поръчката. 
Обектът за изпълнение на поръчката е в сградата на Държавен Сатиричен театър 
„Алеко Константинов“, гр. София“, ул. "Стефан Караджа" №26, гр. София 1000, 
Република България.  Ще се осъществяват координационни срещи и редовна 
комуникация, когато е необходимо за изпълнението на заданието в тази 
обществена поръчка. 
 
 Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е до 90 календарни 
дни, като срокът за изпълнение на строително - ремонтните работи започва да 
тече от датата на протокол за откриване на строителна площадка, в съответствие с 
изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ  /за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и приключва със съставяне на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа(Приложение №15 към чл. 7, 



ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителство).  
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е част от офертата на 
участника в процедурата, част от крайната оценка на Офертата.  
Предложеният срок следва да бъде в календарни дни и не може да бъде променян. 
 
* Офертите на участници, надхвърлящи обявената прогнозна стойност на 
обществената поръчка ще бъдат отстранени, като неотговарящи на обявените 
условия на Възложителя. 
 
 Разходи за поръчката 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в 
процедурата. 
Разходите за дейността на Комисията за избор на изпълнител по настоящата 
процедура са за сметка на Възложителя. 
 
 Начин на плащане 
Заплащането на цената на Договора ще се извършва съгласно условията, 
разписани в Проект на Договор (Образец № 4), съответно : 
 Възложителят предвижда авансово плащане в размер до 40% от стойността на 

Договора, след представяне на изискваните гаранции обезпечаващи авансовото 
плащате по Договора, в случай на авансово плащане, за съответната сума и 
оригинална фактура.  

 Авансът се изплаща в срок от 10 /десет/ дни от сключване на договора. Сумата 
на аванса ще се приспадне от окончателното плащане. 

 Междинно плащане – в размер на 30% от стойността на договора в срок до 30 
календарни дни след представяне на приемо предавателен протокол подписан от 
Възложителя и Изпълнителя за извършена доставка при Възложителя, фактура; 
 Междинно плащане – в размер на 15% от стойността на договора в срок до 30 
календарни дни след представяне на приемо предавателен протокол подписан от 
Възложителя и Изпълнителя за извършена монтаж, демонтаж, пускови проби, 
както и отразяване, че са изпълнени всички строително монтажни и ремонтни 
дейности; 
 Окончателно плащане - в размер на 15 % от стойността на договора в срок от 3 
календарни дни след представяне на приемо-предавателен протокол  за 
приключване на дейностите по договора, въвеждането му в експлоатация, 
разрешение за ползване и фактура; 

 
Изменения на договора: 
На основание чл.116 от ЗОП, договорът може да се измени при следните 
обстоятелства: 
 



При настъпили технически и технологични проблеми при изпълнението на 
Договора, които не са били известни на Възложителя и съответно не са 
включени в настоящата документация, за да се отчетат от Изпълнителя, е 
допустимо да се направят конкретни изменения в отделни параметри на 
Договора за изпълнение, но те не трябва да водят до промяна в предмета на 
Договора. В случай на настъпване такива юридически факти, страните се 
съгласяват да отразят новите договорености помежду си в допълнително 
споразумение към сключения договор. Тези изменения следва да повтарят 
правилата, отразени в документацията по т.1, които ще бъдат предмет на 
изменението на договора. Страните може да направят заменителни таблици, 
когато дейността на работата го налага и когато в рамките на общата стойност 
на договора някои елементи отпаднат, а вместо тях се налага изпълнение на 
други.  
 

 Техническа спецификация 
 

2.1.В количествено-стойностните сметки, неразделна част от документацията за 
участие, са указани всички видове дейности, планирани за изпълнение на обекта.  
Всеки участник трябва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. 
Линейният график  следва да показва сроковете за изпълнение на СМР по дни, да 
е показана тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, както 
и разположение на човешки и технически ресурси. При изготвянето на линейния 
график трябва да се вземат предвид необходимите технологични срокове за 
изпълнение на даден вид СМР.  
2.2. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
 
Възложителят предоставя достъп до цялата техническа документация в  Профила 
на купувача, на адрес: https://satirata.bg/public-services/ 

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на 
документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, 
източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или 
производство да се чете и разбира „или еквивалент“. 
 

РАЗДЕЛ II ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1.Общи изисквания 
Участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
физическо или юридическо лице/българско или чуждестранно/ или техни 
обединение, както и всяко друго образувание, което отгованя на условията и 
изискванията в : 



 Търговския закон (ТЗ) 
 Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
 Закона за предотвратяване на конфликт на интереси(ЗПУКИ) 
 Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 
 Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и други нормативни актове, 
свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията 
на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. 
 

1.1Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
същото представя към офертата си копие от документ, от който да е видно 
правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 
във връзка с конкретната обществена поръчка:  
 а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  
 б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  
 в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  
 г/ определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка.  
 1.2. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, 
след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от 
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на 
създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено.В документа 
се определя един участник, който да е водещ член,  получил упълномощаване от 
останалите членове на Споразумението да задължава, да получава указания за и от 
името на всеки член на обединението и го представлява пред трепи лица в хода на 
процедурата и при изпълнението на обществената поръчка.  

1.3.Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на 
офертата, ако са настъпили такива след подаване на офертата, участникът се 
отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 
1.4. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и /или юридически лица, възложителят няма 
изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за възлагане на 
обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред 
възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ и  удостоверение 
за данъчна регистрация на създаденото обединение. 

При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от 
ППЗОП. 



В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 
Лице, което е участник в Обединение, подписало е декларация за подизпълнител 
на друг участник, има право само на едно такова участие и не може да подава 
самостоятелна оферта. 
 Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници с отделни оферти в 

настоящата обществена поръчка. 
Отстраняват се от участие в настоящата процедура участници, които не 
отговарят на нормативните изисквания или на някое от условията на 
Възложителя. 
 
Всеки участник може да представи само една оферта. 
 
1.5. Подизпълнители 
 
 
- Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения; 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата. 
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. 
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 
условията поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 
обществена поръчка. 
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 заплащане, изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
Възложителят има право да откаже плащането, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
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 при необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия: 
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела 
и вида на дейностите, които ще изпълнява. 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички 
документи, които доказват изпълнението на условията, в срок до три дни от 
неговото сключване. 
 

 

2. Изисквания по отношение на личното състояние на участниците 
2.1. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието си с критериите за подбор  чрез представяне на Единен 
европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП – Приложение №1/.  

* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.   

* Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

 
¹„Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 и държавните лечебни заведения - търговски 

дружества, извършват плащания по сделките, свързани с осъществяваните от тях 
медицински дейности и за обслужване на пациентите в срок от 60 дни от деня на 
получаване на фактура или на друга покана за плащане.”/ 

 
*Под „ всички лица” да се разбира „всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл.55, ал. 3 от ЗОП! 
* Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 
по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 
лицата.  

 
А/Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното 

състояние - основания за задължително отстраняване.  



Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно 
личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят 
отстранява от участие в процедурата участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и 
на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор; 

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

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 
118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на трудаили чл. 13, ал. 1 
от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
Б/Основанията по б.А/, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни 
органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има 
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава 
на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите 
лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото 
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите по б.Б/, когато кандидатът или участникът, или юридическо 
лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 
физическо лице по пълномощие, основанията по б.А/, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за 
това физическо лице. 



Б.А/, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци 
или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ 
оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

 
В/Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията по чл. 54, ал.1, т.1÷7 от ЗОП се прилагат за всеки член на 
обединението; 

Г/Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, 
изискванията по чл.54, ал.1, т.1÷7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях;  

Д/Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП:  
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е 

налице някое от следните обстоятелства: 
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е 

в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 
дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се 
намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен; 

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 
конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 
поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 
разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или 
други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга 
по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

 
Е/Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки член на 
обединението; 

Ж/Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, изискванията по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат 
за всеки от тях.  

 
Информацията относно основанията за задължително отстраняване 

участниците следва да посочат в Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП. За 
доказване на липсата на специфични национални основания за изключване участниците 
следва да посочат необходимата информация в таблица Г: „Други основания за 
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III: „Основания за 
изключване” на ЕЕДОП. 

 
1. Мерки за доказване на надеждност  

 



(1) Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и 
посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 
кандидатът или участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 
нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят 
нови престъпления или нарушения; 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 
Кодекса на труда. 

(2) Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника 
мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 

(3) В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са 
достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го 
отстранява от участие в поръчката. 

(4) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и 
представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, 
съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, а при събиране на 
оферти с обява - в протокола от работата на комисията. 

(5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт 
съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е 
издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки 
или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за 
времето, определено с присъдата или акта. 

 
2. Доказване липсата на основания за отстраняване 

 
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение 
от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 



4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от 
Агенцията по вписванията. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 
представя съответния документ по ал. 1, издаден от компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен. 

 В случаите по ал. 3, когато 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. 

*Документите се представят и за членовете на обединението, за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

*Възложителят няма право да изисква представянето на документите за 
доказване на липсата на основания, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез 
публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се 
предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, или посоченото от възложителя 
основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.  

 

РАЗДЕЛ III.  

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И 
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 

1. Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност 
  Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи 
със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, III-ра категория  
или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз 
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, като този случай участникът посочва еквивалентен документ, 
доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на 
държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е 
издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, 
допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено 



и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на 
настоящата обществена поръчка. 
 Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва, информация 
относно вписването на участника в съответния професионален или търговски 
регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали  
съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб 
адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и  точно позоваване 
на документа. 
  При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 
строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 
  При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на 
горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват 
Деклариране: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, 
участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, 
попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел A, 
включително с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 
точно позоваване на документа. 
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците 
по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения 
или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.60, 
ал.1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други 
еквивалентни документи. 

 
2. Икономическо и финансово състояние и  доказателства: 

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална 
отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за 
вреди причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, 
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им за целия срок на договора. 
Забележка: 
За участник, установен/регистриран в Република България застраховката 
„Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ за 
строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за 
строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 5, ал.2, т.2 



от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството.  
За участник установен/регистриран извън Република България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е 
установен/регистриран участникът. При участие на обединение, което не е 
юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се 
доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото 
изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, 
участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, 
попълнен в съответната част, а именно част IV Критерии за подбор, раздел Б, като 
в случай, че документа е наличен и в електронен вариант се посочва  уеб адрес, 
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа;  
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците 
по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП (Образец12), а именно: Доказателства 
за наличие на застраховка "Професионална отговорност", когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Преди сключване на договор за обществена поръчка на основание чл.67, ал.6 от 
ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи 
документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП - Доказателства за наличие на застраховка 
"Професионална отговорност". 
 

3. Технически и професионални способности и доказателства  
 

ИЗИСКВАНЕ 1: Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности, 
сходни с предмета на поръчката. 

Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности, сходни с предмета на 
поръчката, както следва: 

1.1. За изпълнение на строителството: През последните 5 години считано от датата 
на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет идентични или 
сходни с тези на  поръчката. 
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират 
преустройства и/или реконструкции, доставка монтаж и въвеждане в 
експлоатация, изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични 
инсталации и съпътстващи работи в поне една обществена сграда и попадащи 
минимум в обхвата на чл. 137, ал.1, т.4 от ЗУТ, включващи комбинация от 



дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, 
„Електро“ . 
Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие 
изискването за извършени от него СМР/СРР по горепосочените части с един или 
няколко обекта.  
Деклариране: участникът декларира в Единния европейски документ за 
обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на 
строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на 
подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 
офертата. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с 
изискванията на възложителя.   
Доказване: Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя 
списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение или друг документ, които 
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида 
и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
 
Мотиви: Възложителят взема под внимание и хипотезата, че е възможно  да избере 
Изпълнител, който няма необходимия опит, което значително би затруднило не 
само дейността на Възложителя, но и би довело до забавяне в изпълнението на 
дейността, в случай че договорът бъде прекратен. 
 

Участникът трябва да разполага с екип, както следва: 
2.1. За изпълнение на строителството:  
Ръководител на екипа:  с професионална квалификация “строителен инженер”/ 
“машинен инженер” или еквивалентна. Професионален опит в техническото 
ръководство най-малко на един строителен обект. Пет години опит в упражняване 
на професионалната си квалификация/специалност/. 
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на 
обучение за безопасност и здраве при работа съгласно Здравословни и безопасни 
условия на труд, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение.  
   
Деклариране: Участникът декларира в Единния европейски документ за 
обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на 
инженерно-техническият персонал. Посочва информацията, необходима да се 
установи съответствието с изискванията на Възложителя. 
 
Доказване на обстоятелствата участникът  представя: списък на техническите 
лица, в който е посочена  професионалната компетентност на лицата. 

 



ИЗИСКВАНЕ 2: Участникът следва да прилага Система за управление на 
качеството EN ISO 9001:2015. 

Деклариране: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по 
отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 
(или еквивалентна) с обхват – преустройства и реконструкция и/или изграждане 
на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и съпътстващи 
строителни работи или еквивалентен, с посочване на номер, дата на издаване, 
сертификационен орган и срок на валидност на сертификата. 
Доказването: на съответствието с изискването става с представяне на копие на 
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 
(или еквивалентна)  с обхват на сертификата, изпълнение на строително-
монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради 
и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен. 
 
ИЗИСКВАНЕ 3: Участникът следва да прилага система за управление на околната 
среда по EN ISO 14001:2015  

Участникът следва да прилага система за управление на околната среда по EN ISO 
14001:2015 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: преустройства и 
реконструкция и/или изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични 
инсталации и съпътстващи строителни работи или еквивалентен. 
Деклариране: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по 
отношение на внедрена система за управление на околната среда по EN ISO 
14001:2015 (или еквивалент) с обхват: преустройства и реконструкция и/или 
изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и 
съпътстващи строителни работи, с посочване на номер, дата на издаване, 
сертификационен орган и срок на валидност на сертификата. 
Доказването: на съответствието с изискването става с представяне на копие на 
валиден сертификат за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 с обхват 
на сертификата - преустройства и реконструкция и/или изграждане на 
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и съпътстващи 
строителни работи или еквивалентен. 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, 
участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 
както и точно позоваване на документа. 
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.  
 

 Участникът трябва да разполага с лица – мин. 1 бр., които да са преминали 
през курс на обучение за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни 
и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани 



парникови газове, издаден от Българската Браншова камара по машиностроене, 
или еквивалентен или еквивалент. 

 
Деклариране: Участникът декларира в Единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на 
правоспособността за работа с флуорирани парникови газове, съобразно 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен- са длъжни да предоставят информацията.  
Доказване: при сключване на договор, избраният за изпълнител участник 
представя документът, с който се доказва изискването с копия на Удостоверение за 
правоспособност – сертификат или еквивалент 
 Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице 
спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва 
за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им 
възложени, ще изпълняват строителство. 
 

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния 
критерий- оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ул.1, т.3 от 
ЗОП по одобрената методика.  
 

РАЗДЕЛ V. Съдържание на офертите  
Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Опаковката с 
офертата трябва да съдържа следното: 

1. Опис на представените документи (Приложение № 1). 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 
възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за 
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката; 

3. Техническо предложение, съдържащо: 
6.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не 
е законният представител на участника.  Представя се нотариално 
заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че 



упълномощеното лице има право да подпише офертата и да 
представлява участника в процедурата; 

6.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя; 

 
7.  Отделен непрозрачн плик с надпис "Предлагани ценови параметри" в 
който се поставя ценовoто предложение за изпълнение на обществената 
поръчка. 

 
Други документи, посочени в документацията за обществената поръчка. 

 
РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.  В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български 
или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както 
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установен. 

1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 
самостоятелна оферта. 

2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не 
се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.   

3. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите 
указания и да бъдат оформени по приложените към документацията 
образци (приложения).  

4. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка 
на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за 
извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че 
участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.  

5. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно 
всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване 
на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета 
на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от 
страна на участника може да доведе до отстраняването му. 

6. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 

7. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за 
обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан 



от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият 
обединението.   

8. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 
и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. При подаване на офертата 
участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с представяне на 
ЕЕДОП.  

9. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в 
офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени 
с превод на български език.  

10. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква 
нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка 
страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, 
представляващо/и участника. 

11. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 
съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от 
него лице с нотариално заверено пълномощно.  

12. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост 
опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката 
трябва да бъде надписан както следва:  

 наименованието на участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 
адрес; 

 наименованието на поръчката. 
 

13. Опаковката включва документите по чл. 39 от Правилника за прилагане на 
закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените 
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на 
участника. 

14. Оферти се приемат всеки работен ден от 11:00 до 14:00 ч. в Деловодството 
на Държавен сатиричен театър „Алеко .Констатнтинов“. 

15. Краен срок за приемане на оферти е 14.08.2019 г. 

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

17. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 



или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър на възложителя. 

18. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, 
участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от 
възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка 
на участника. 

19. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

20.  Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на 
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като 
върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с 
входящ номер ….“ и наименование на участника. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И 
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
 
1. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане: 

1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на 
договора за обществена поръчка без включен ДДС. 

1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:  
1.2.1. парична сума; 
1.2.2. банкова гаранция; 
1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.  
1.3. Гаранцията по т.1.2.1 и т. 1.2.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  
1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията 

за изпълнение.  
1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя. 

1.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане 
паричната сума се внася по сметката на Възложителя Държавен сатиричен театър 
„Алеко Константинов“, гр София. 

1.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима, със срок на 



валидност най-малко 30 дни след изтичане на 12 месеца от издаване на 
удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация изискуема при първо 
писмено поискване,  в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил 
задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.  
1.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, 
тогава това трябва да бъде безусловна, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката 
трябва да бъде най-малко 30 дни след изтичане на 12 месеца от издаване на 
удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация. Застрахователната премия 
трябва да е платима еднократно. Застраховката се сключва от Изпълнителя след 
одобряването й от Възложителя. 

1.9.1. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, 
участникът  предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на Възложителя (в която Възложителят е посочен като 
трето ползващо се лице (бенефициер)), която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 
1. да обезпечава изпълнението Договора чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя; 
2. да бъде със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на 12 месеца от 
издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.  
1.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 
 
2.  Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по 
реда и при условията на  Закона на обществени поръчки.  
 

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 
офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни 
актове.  
2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 
електронни средства до документацията за обществената поръчка. 
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

РАЗДЕЛ X. Приложения, образци и документи 
 
 
 



 
 


