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РАЗДЕЛ І 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Възложител:  

 Директор на ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, ЕИК 000962407, обл. 

Ямбол, гр. Елхово 8700, ул.Ангел Вълев № 39, лице за контакти: Йовка Иванова, тел: 0478 

88067; E-mail: highschool_elhovo@abv.bg ; факс: 0478 88068 

  

2. Получаване на документация за обществена поръчка и разяснения: 

 Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка на интернет 

страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя: 

http://kliment-ohridski-elhovo.com/?p=7296 

 При писмено искане, направено до 3 /три/ дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 

поръчка. 
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

  

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предмет на обществената поръчка 

„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на 

физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета 

на 1ви етаж“ 

 

Обект на  обществената поръчка 

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, 

т. 1 от Закона за обществените поръчки. 

 

Правно основание 

Обществената поръчка се открива на основание чл.20, ал.3 по реда на глава 

двадесет и шеста от ЗОП. 

 

Срок за изпълнение на поръчката 
- Срок за изпълнение на поръчката - по предложение на участника по позиции: 

 

За Обособена позиция № 1 –  не по-голям от 30 календарни дни; 

За Обособена позиция № 2 – не по-голям от 30 календарни дни; 
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Място на изпълнение 
Мястото за изпълнение: Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Елхово“ 

 Срок на валидност на офертите 

 

Офертата да бъде валидна до датата, посочена в обявата за обществена поръчка.  

Важно: Съгласно чл. 96а, ал. 3 от ППЗОП с подаването на оферта участниците 

се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на 

валидност на офертите, посочен в обявата и с проекта на договор. 

 

Срокът за получаване на оферти 10 дни от публикуване на обявата в профила на 

купувача, съгласно чл.188, ал.1 от ЗОП. 

 

Прогнозна стойност на поръчката 
Прогнозната стойност, която се явява и максимален финансов ресурс за изпълнение 

на поръчката е в размер до 121 062,11 лева (сто двадесет и една хиляди шестдесет и два 

лева и единадесет стотинки) без вкл. ДДС, разделени по обособени позиции, както следва: 

- За Обособена позиция № 1 – в размер до 71 969,13 лева (седемдесет и една 

хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и тринадесет стотинки) без вкл. 

ДДС. 

- За Обособена позиция № 2 – в размер до 49 092,98 лева (четиридесет и девет 

хиляди деветдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС. 

 

Условия и начин на плащане  
 

Заплащането ще се определя на база действително извършени количества СМР по 

единични цени, съгласно ценова оферта на Изпълнителя. 

Заплащането на действително извършените количества СМР, приети и предадени с 

протокол обр.19, подписан от представители на страните по настоящия договор ще се 

извършва в левове, по банков път в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на 

издаване на фактура за действително извършени и одобрени от Възложителя СМР. 

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на количества от 

отделните работи, които надвишават количествата, заложени предварително в 

количествено-стойностната сметка, необходими за нормалното продължаване на работите 

по договора и не са по вина на изпълнителя, те ще се извършат за сметка на одобрените 

непредвидени разходи след предварително одобрение от Възложителя. 

 

Финансиране 

Обектите ще се финансират със средства от бюджета на училището. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

 

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент 

Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни 

дейности на коридор и фоайета на 1ви етаж“ 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА   

 С извършването на частичните ремонти ще се подобрят техническите 

характеристики и експлоатационните качества на сградата, ще се подобри микроклимата и 

ще се създадат по-добри условия за работа. 

 

ОПИСАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ РАБОТА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „РЕМОНТИ ДЕЙНОСТИ НА ФИЗКУЛТУРЕН 

САЛОН“ 

№ Описание на видовете СМР 

  Под на физкултурен салон 

1 Демонтаж дюшеме 

2 Демонтаж гредоред за дюшеме 

3 
Натоварване, пренос и разтоварване на сгурия и дърв.отпадъци с ръчни колички до 

50м 

4 Ръчно натоварване на сгурия и дърв. отпадъци на транспорт 

5 Транспорт строителни отпадъци до 10км 

6 Ръчно подравняване и уплътняване на земна основа 

7 Доставка и полагане на PVC фолио под ст.бет.настилка 

8 Доставка и монтаж армировка 

9 Бетон B25 за настилка или еквивалентен 

10 Транспорт бетон 

11 Направа на саморазливна замазка 

12 Доставка и монтаж винилово покритие по под и первази 

  Стени и тавани 

1 Скеле 

2 Демонтаж решетки по прозорци 



3 Демонтаж решетка на врата 

4 Демонтаж каса на врата 1,8/2,1 

5 Обръщане отвор на врата 

6 Изработка и монтаж мет.рамка (каса) за решетка 

7 Минизиране на мет.рамка 

8 Блажно боядисване мет. рамка 

9 Монтаж решетка 

10 Блажна боя по решетки 

11 Частично стъргане по стени и таван 50% 

12 Частична гипсова шпакловка по стени и таван – 50% 

13 Грунд по стени и таван преди боядисване 

14 Латекс по таван 

15 Блажна боя по стени 

16 Блажно боядисване радиатори 

17 Блажно боядисване на тръби за отопление 

18 Доставка и монтаж нови мет.решетки по прозорци 

19 Минизиране на мет.решетки по прозорци 

20 Блажно боядисване мет.решетки по прозорци 

21 Блажно боядисване врати 

  Фоае 

1 Частично стъргане по стени и таван  

2 Частична гипсова шпакловка по стени и таван 

3 Грунд по стени и таван преди боядисване 

4 Латекс по стени и таван 

5 Блажно боядисване цокъл 

6 Блажно боядисване врати 

7 Блажно боядисване на тръби за отопление 

 ЕЛ 

1 Демонтаж на осветителни тела тип  "Камбана" - Н=6,5м или еквивалентен 

2 Направа на отвори 

3 
Доставка и монтаж на LED осветителни тела Е Plus PRO SMD 75 W H=6,5м или 

еквивалентен 

4 Доставка и монтаж на кабелни канали 25/16 

5 Доставка и монтаж на армирана гофрирана тръба ф 16 

6 Доставка и полагане на кабел CBT 3x1,5 в гофрирана тръба и кабелен канал 

7 Доставка и полагане на кабел CBT 4x2,5 в гофрирана тръба и кабелен канал 

8 Доставка и монтаж на разклонителни кутии 80/80 ОМ 

9 Доставка и монтаж на предпазни метални решетки за осветителни тела Н=6,5 м 



10 
Доставка и монтаж на контактор 3Р за управление на осветителната уредба в 

съществуващо табло 

11 
Доставка и монтаж на сериен ключ открит монтаж за управление на осветителната 

уредба 

12 Направа на суха разделка на кабел със сечение до 6 мм2 

13 Свързване на пров.към съоръжения със запойване на кабелни обувки до 6ммэ 

14 
Направа на ел.връзка за проводник със запояв.на кабелни обувки при медни 

проводници, при сеч-е на проводн. до 6 кв.мм. 

 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА КОРИДОР И 

ФОАЙЕТА НА 1ВИ ЕТАЖ“ 

№ Описание на СМР 

  Входно предверие-външно 

1 Скеле 

2 Очукване мазилка по стени-30% 

3 Стъргане стара боя по стени-30% 

4 Вароцим. Кърпежи-20% 

5 Грунд бетон контакт по стени и тавани 

6 Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени и тавани 

7 Финна цим. шпакловка 

8 Грунд по стени и тавани преди боядисване 

9 Фасаген по стени и тавани 

  Фоае-партер 

1 Скеле 

2 Очукване мазилка по стени и тавани - 100% 

3 Стъргане блажна боя по стени - 50% 

4 Вароцим. Кърпежи-10% 

5 Обръщане около прозорци и врати 

6 Грунд бетон контакт по стени и тавани 

7 Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени 

8 Гипсова шпакловка по стени и тавани 

9 Грунд по стени и тавани преди боядисване 

10 Латекс по стени и тавани 

11 Блажно боядисване цокъл и парапет (стълбище 1ви и 2ри етаж) 

12 Ръчно изнасяне строителни отпадъци 



13 Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци 

  I-ви етаж 

1 Скеле 

2 Очукване мазилка по стени и тавани - 100% 

3 Стъргане блажна боя по стени - 50% 

4 Вароцим. Кърпежи-10% 

5 Направа куфар от гипскартон 6/15 

6 Обшивка от гипскартон при ниши 

7 Обръщане около прозорци 

8 Грунд бетон контакт по стени и тавани 

9 Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени 

10 Гипсова шпакловка по стени и тавани 

11 Грунд по стени и тавани преди боядисване 

12 Латекс по стени и тавани 

13 Блажно боядисване цокъл  

14 Блажно боядисване тръби парно 

15 Ръчно изнасяне строителни отпадъци 

16 Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци 

  ЕЛ 

 

1 Доставка и монтаж на сериен ключ СМ, вкл. Конзолна кутия 

2 Доставка и монтаж на разклонителна кутия скрит монтаж 

3 Доставка и монтаж на гофрирана търба ф16 

4 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1 

5 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 

6 Направа на отвор в стена 

 

7 Доставка и монтаж на осветителни тела тип "луна" 3W/6W или еквивалентен 

 

8 Направа на суха разделка на СВТ до 3х1,5 

9 Направа на връзки при сечение до 1,5 мм2 чрез WAGO клеми или еквивалентен 

 

Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията 

на българските законоустановени нормативи: Закон за обществените поръчки (ЗОП) и 

подзаконовите нормативни актове; Закон за устройство на територията (ЗУТ) и 

подзаконовите нормативни актове; Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по 

отношение здравословните и безопасни условия на труд  и други приложими нормативни 

документи.  

Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР трябва да бъдат нови 

продукти. Всяка доставка на материали на строителната площадката на СМР, да бъде 

придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически 



стандарти, доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в 

работите. Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да 

текат от датата на приемане на обекта. 

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и 

здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия 

обект са задължение на Изпълнителя.  

При извършване на СМР трябва да се спазват  всички изисквания на Компетентните 

власти, имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. 

Отпадъците да бъдат депонирани безопасно така, че да не се замърсят почвата.  

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 

възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите обектът трябва да 

е почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат 

складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще 

почисти обекта и ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети 

произтичащи от строителните дейности.  

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба Iз- 1971 за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и предприемане на 

всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на 

работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да 

осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава 

никакво горене на отпадъци или отломки. 

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, 

общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу 

щети или вреди в следствие на работата му. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна 

на Изпълнителя, трябва да  бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за 

сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна 

близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване 

на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. Преди 

Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, 

Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната 

площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се приеме. 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 

отломки и отпадъци  ежедневно. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 

трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 

пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени 

в съответствие със закона, на място  посочено от Общината.  

 

Приемане на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и 

приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна 

уредба, приложима за съответните видове строителни работи. 

 Строително – монтажните работи трябва да са: 

 изпълнени съгласно одобрената КС в пълен обем; 



 приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително–монтажни 

работи.  

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се 

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора 

за обществена поръчка. 

 

РАЗДЕЛ IV 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява СМР по предмета на поръчката съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на 

Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

2. Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при 

възлагането на поръчката, както и не се поставя условие за създаване на юридическо лице, 

когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 

юридически лица. 

 Съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП при участници-обединения, които не са 

юридически лица, Възложителят изисква представянето на копие от документ за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата 

обществена поръчка:  

 - правата и задълженията на участниците в обединението; 

 - разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

Следва да се посочи разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. 

Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията 

на ЗОП и документацията за обществена поръчка от отделните членове на обединението 

съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП; 

 - посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред 

трети лица, в т.ч. и пред Възложителя, и да подписва всички документи от името на 

обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода 

и при изпълнение на обществената поръчка;  

 - да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението 

(консорциумът) е създадено за срок не по-малък от срока на действие на договора за 

обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат 

в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението 

(консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения 

документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или 

съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде 

отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 



 3. Всеки участник в настоящата поръчка има право да представи само една оферта. 

 4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

 5. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

 6. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и 

когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член 

на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за 

лицата, които представляват участника. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са 

повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7, Декларацията- Приложение № 2 може да се подпише само от едно от тези 

лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 

декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделна Декларация- Приложение 

№ 2, подписана от съответното лице. 

Участникът, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има 

такива) посочва, че спрямо него не са налице основания за отстраняване, както следва:  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 

1, т. 2 и т.7 от ЗОП. Участникът следва да декларира в Декларация- 

Приложение № 2 информация относно присъди за следните престъпления: 

 Тероризъм- чл. 108а от НК; 

 Трафик на хора- чл. 159а – 159г от НК; 

 Престъпления против трудовите права на гражданите- чл. 172 от НК; 

 Детски труд-  чл. 192а от НК; 

 Престъпления против собствеността- чл. 194- 217 от НК; 

 Престъпления против стопанството- чл. 219- 252 от НК; 

 Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи- чл. 

253- 260 от НК; 

 Подкуп- чл. 301 – 307 от НК; 

 Участие в престъпна организация-  чл. 321 и 321а от НК; 

 Престъпления против народното здраве и околната среда- чл.352- 353е от НК; 

             При наличие на осъждане за горепосочените престъпления участникът посочва:  

- дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването ѝ;  

- срока на наложеното наказание. 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените, 

при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна в Декларация – 

Приложение № 2. 
Участниците посочват информация относно липсата или наличието на конфликт на 

интереси, който не може да бъде отстранен - обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 

Декларация- Приложение № 2. 



 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 

3-6 от ЗОП- в Декларация- Приложение № 3. 

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява.      

 

 Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 

чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в Декларация- Приложение № 2 или № 3. 

 7. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и 

професионалните способности. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от поръчката.  

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако 

не отговаря на някое от горепосочените условия, поради промяна в обстоятелствата преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в 

Декларация- Приложение № 5. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с 

техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

 Когато участникът е посочил, че ще използва трети лица, за всяко трето лице се 

представят попълнени и подписани Декларации- Приложение № 2 и 3. 

 8. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от поръчката. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, 

който не отговаря на някое от тези условия. 

Участниците посочват информацията относно участието на подизпълнители за 

изпълнение на поръчката, включително информация за вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват в Декларация- Приложение № 4.  

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки 

подизпълнител се представят попълнени и подписани Декларации- Приложение № 2 и 3. 

Подизпълнителите попълват Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- 

Приложение № 4.1.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗОП задължение за изпълнителя е да сключи договор за 

подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител. Според §2, т. 

5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „Договор за подизпълнение” е възмезден писмен 

договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на 

една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, 

доставка на стоки или предоставяне на услуги. 



При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

Възложителя копие от договора с новия подизпълнител в срок до три дни от неговото 

сключване, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 

66, ал. 14 от ЗОП, а именно:  

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от поръчката; 

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази 

забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 

обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 

договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от 

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 в този случай 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, отправено от подизпълнителя, 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. 

9. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия, посочени в обявата, документацията за участие и 

приложените образци.  

 10. Всички образци на документи са публикувани в „Профила на купувача” на 

Възложителя на посочения в обявата интернет адрес. 

 11. Не се допускат варианти на офертата. 

 12. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд 

език, той се придружава от превод на български език. Копия на документи, представени 

към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис 

и свеж печат на участника /в приложимите случаи/.  

 13. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

 14. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на 

участниците. 

 15. Гаранция за изпълнение 

15.1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка 

за всяка обособена позиция. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за изпълнител на поръчката. 

15.2. Гаранция за авансово предоставени средства: 

Възложителят не предвижда изплащането на авансови средства по настоящата обществена 

поръчка. По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 



б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 

А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Възложителят отстранява от участие от обществената поръчка участник, когато: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

1.3. 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. 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

1.5. 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; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 



регистриран; 

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 

контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени. 

Основанията за отстраняване по т.1.3 не се прилагат 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. 

Б.  Критерии за подбор: 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на 

професионална дейност: 

1. Участникът трябва да има регистрация в 

Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Строителната камара 

за изпълнение на строежи от категорията 

строеж, в която попада обекта на поръчката  

за обособена позиция № 1 и обособена 

позиция № 2  - четвърта категория, а за 

чуждестранни лица – в аналогични регистри 

съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени. 

Когато участникът е обединение или 

консорциум, което не е юридическо лице, 

изискването за регистрация в Централния 

професионален регистър на строителя се 

отнася само за тези от участниците в 

обединението/консорциума, които ще 

извършват строително-ремонтните. 

 

 

1.Участникът попълва в Приложение №1 

номерът и срока на валидност на  

Удостоверението за вписване в ЦПРС към 

Строителната камара за изпълнение на 

строежи от категорията строеж, в която 

попада обекта на поръчката. 

Доказване: Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, 

копие на Удостоверение за вписване в 

ЦПРС към Строителната камара за 

изпълнение на строежи от категорията 

строеж, в която попада обекта на поръчката 

- за повече информация: 

http://register.ksb.bg/). В случай, че 

участникът е чуждестранно лице той може 

да представи валиден еквивалентен 

документ или декларация или 

удостоверение, издадени от компетентен 

орган на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, доказващи 

вписването на участника в съответен 



регистър на тази държава.  

При подаване на оферта 

участниците  попълват само 

Приложение №1. 

2.Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние. 

Възложителят не поставя условие към икономическото и финансово състояние на 

участниците. 

 3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. 1. Участникът, през последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил минимум 1 

/една/ дейност за строителство, идентична или 

сходна с предмета на поръчката.  

2. Под сходно с предмета на поръчката следва да 

се разбира СМР за основен и/или текущ 

ремонт на сгради и/или съоръжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участникът следва да разполага със 

следното техническо лице за изпълнение на 

поръчката: 

2.1. Технически ръководител - Техническо 

правоспособно лице със средно образование с 

придобита професионална квалификация в 

областите "Архитектура и строителство" или 

"Техника“ или еквивалентна; 

1. Участникът попълва Приложение № 7 - 

Списък на строителството, идентично или 

сходно с предмета на поръчката, с 

посочване на стойността, датата, на която 

е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Доказване: Преди сключване на договора 

участникът избран за изпълнител следва 

да представи списък на строителството, 

идентично или сходно с предмета на 

поръчката, 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. 

 

При подаване на оферта участниците  

попълват само Приложение №7. 

2. Участникът попълва Приложение № 8- 

Списък на техническите лица, които ще 

изпълняват поръчката.  

Доказване: Преди сключване на договора 

участникът избран за изпълнител следва 

да представи Списък съгласно чл. 64, ал.1, 

т.6 от ЗОП. 

При подаване на оферта участниците  

попълват само Приложение №8. 

 

 

 



Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически 

лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 

посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от 

поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в 

офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 

трети лица, последните трябва да отговарят на критериите 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 случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, 

той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в 

офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието 

с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при 

условията на чл. 65 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА 

 

При подготовка на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът 

приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. 

Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от 

Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в поръчката. 

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик (опаковка) с ненарушена цялост 

лично от участникът или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се 

изписва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес. Върху опаковката се изписва наименованието на обществената поръчка:  

„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Елхово“ по две обособени позиции: За Обособена позиция ……………………………… 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

представя за всяка обособена позиция, поотделно комплектувани документи с 



посочване на обособената позиция, за която се отнасят. 

Офертите се представят в кабинета на гл.счетоводител на адрес гр.Елхово, 

ул.“Ангел Вълев“ № 39 до срока указан в обявата за обществената поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 

и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат  

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 

Съдържанието на офертата включва:  

1. Опис на представените документи; 

2. Заявление за участие - Приложение № 1; 

3. Декларация по чл.54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 2; 

Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника; 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - Приложение № 3; 

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 

4; 

6. Декларация от подизпълнител - Приложение № 4.1 (ако е приложимо); 

7. Декларация по чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП - Приложение № 5; 

8. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Приложение № 6; 

9. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

изпълнено през последните 5/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата - 

Приложение № 7; 

10. Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката - Приложение № 

8; 

11. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя - Приложение № 9; 

Участниците следва да предложат срок за изпълнение на предмета на поръчката за 

съответната обособена позиция не по-голям от:  

 За Обособена позиция № 1 –  не по-голям от 30 календарни дни; 

 За Обособена позиция № 2 – не по-голям от 30 календарни дни 

При офериране на срок по-голям от посочените по-горе, Възложителят отстранява 

участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за 

участие.  

Участниците, чиито предложения не отговарят на предварително обявените условия 

и минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

12. Ценово предложение - по Приложение № 10.1 за Обособена позиция № 1, 

заедно с КСС – Приложение № 10.1А и Приложение № 10.2 за Обособена позиция № 2, 

заедно с Приложение 10.2А;  

Участникът носи отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени. 

При изготвяне на ценовото предложение, заедно с КСС по съответната позиция, 



участниците следва да оферират цени без ДДС /цифром и словом/, като не се допуска 

посочването на числа след втория десетичен знак.  

В случай на несъответствие между цената, изписана цифром, и цената, изписана 

словом, за вярна се приема посочената словом цена. 

Предложената обща цена без ДДС не може да надвишава прогнозната стойност на 

обществената поръчка, в противен случай участникът се отстранява от участие. 

 

Указания за подготовка на офертата 

 

Офертата се представя на български език. Документи издадени на друг език 

задължително се съпровождат от превод на български език заверен от участника. 

Участникът следва да декларира, че офертата му е изготвена при спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата. Органи от които 

може да се получи необходимата информация относно задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са 

в сила в страната, където се извършва строителството са: 

> Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по 

приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

;Министерство на финансите (МФ) - http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна 

политика“. 

> Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на 

околната среда и водите: (МОСВ): гр.София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 

6331, Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/  

> Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 

02/8119, Интернет адрес: https://www.mlsp.government.bg/ ; Изпълнителна агенция „ Главна 

инспекция по труда”: София 1000, бул. Дондуков № 3, тел.: 02 8101759; 0700 17670; e-mail: 

secr-idirector@gli.govemment.bg,  http://www.gli.government.bg. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, се 

определя въз основа на „най-ниска цена“ – чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая в ценовото 

предложение, при неспазване на посоченото изискване участниците се отстраняват от 

процедурата. 

Забележка: При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се 

приема словесното изражение на сумата. 

Комисията класира участниците в съответствие с чл.58 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки. 

На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.  

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

http://www.nap.bg/
http://www.minfin.bg/
https://www.moew.government.bg/
https://www.mlsp.government.bg/
mailto:secr-idirector@gli.govemment.bg
http://www.gli.government.bg/


РАЗДЕЛ VII 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР 

 

Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой лица, които да 

разгледат и оценят получените оферти. По отношение на членовете на комисията не 

трябва да е налице конфликт на интереси с участниците. Членовете на комисията са 

длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията, включително да опазват документите от неправомерен достъп. 
 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

 Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача. Преди утвърждаване на протокола Възложителят го връща на комисията, когато 

констатира нарушение в нейната работа, което може да бъде отстранено. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, 

като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни. 

 

Преди сключването на договор за обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1, 

т. 2 от ЗОП, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката:  

 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП- удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

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 към чл. 115 от ЗОП. 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 

30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването 

му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

 


