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Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 

3. План за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание съгласно 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн. ДВ бр. 89 от 2012 г.), Наредба 
№ 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, и Закона за управление на 
отпадъците, включително сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци 
и възстановяване на околното пространство. 

4. Защита на инвестиционния проект и Сметкaта за оценка на разходите тип „Б” 
(Туре B Cost Estimate, TBCE) при възникнали въпроси в това число и пред органите на 
НАТО. 

5. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с 
разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове 
към него, включващо: 

5.1. Извършване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на 
строителните работи и стриктното спазване на проекта. 

5.2. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.  
5.3. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта. 
5.4. Консултации, извършвани чрез срещи с проектантите или чрез електронните 

средства за комуникация. 
5.5. Извършване на промени в проекта чрез изработване на допълнителни чертежи 

на детайли и отразяването им в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по 
време на строителството. 

5.6. Участия в комисии и съставяне на протоколи за приемане на строителните 
работи. 

II. Изпълняване на строително-монтажни работи, съгласно изготвения работен 
инвестиционен проект, включващи всички мероприятия свързани с изграждането на 
тренировъчен полигон за хвърляне на ръчни гранати в шест коридора.  

Максималния срок за цялостно изпълнение на поръчката е до 170 календарни дни 
в т. ч.: 

1. Срокът за изготвяне на Сметка за оценка на разходите тип „Б” е до 30 
календарни дни. 

Срокът започва да тече от деня следващ писмено уведомяване от възложителя за 
получен достъп до обекта и завършва с предаването на Сметка за оценка на разходите тип 
„Б” от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателен протокол. 

2. Крайният срок за изработването на инвестиционeн проект във фаза „работен 
проект“ и подробна количествено-стойностна сметка е до 20 календарни дни. 

Срокът започва да тече от деня следващ писмено уведомяване от възложителя за 
одобрена от органите на НАТО Сметка за оценка на разходите тип „Б” и завършва с 
предаването на инвестиционeн проект във фаза „работен проект” и подробна 
количествено-стойностна сметка от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателен 
протокол. 

3. Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на издаване 
на Разрешение за строеж и завършва с издаване на Разрешение за ползване. 
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4. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 120 календарни 
дни като започва да тече от подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и завършва с подписване 
на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (Протокол 
образец 15) съгласно същата наредба. 
 
Място на извършване:  
Обектът се намира на територията на войскови район 1699, област Сливен, община Котел, 
село Мокрен. 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 243 000 лв. 
Цената за изработване на инвестиционния проект и упражняването на авторски надзор по 
т. I. не трябва да надвишава 13 000 лв без ДДС. 
Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в рамките на одобрените финансови 
средства за изпълнение на проекта от органите на НАТО и не следва да бъде превишавана. 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
 
Номер на обособената позиция: [Неприложимо] 
Наименование: [Неприложимо] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [Неприложимо] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
Условия, на които трябва да отговарят участниците в т.ч.:  

Изисквания за личното състояние: 
1. Възложителят ще отстрани участник, по отношение на който са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1-3, т. 5 и т. 7 от ЗОП: 
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, чл. 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс; 

1.2.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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 участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила; 

1.4. 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 представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
1.5. е на лице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.5 се отнасят за лицата, които представляват 
участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, обстоятелствата по 
т. 1.3, 1.4 се отнасят за лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

2. Основание за отстраняване на участник от процедурата могат бъдат 
обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. 

3. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници, за 
които са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона.  

4. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен участник, за 
когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен ако се представят 
доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

5. За участника следва да липсват обстоятелствата по чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 
и чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.  

6. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни 
участници в процедурата съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

Горепосоченото се прилага и когато участникът в поръчката е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член от обединението е налице някое от 
основанията за отстраняване. 

7. При участие в процедурата, участниците удостоверяват липсата на 
обстоятелствата, които са основание за отстраняване със собственоръчно подписани 
декларации. Участникът представя документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1 съгласно раздел V. от указанията към обявата. 

8. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП при сключването на договора за обществената 
поръчка, възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи 
актуални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства за отстраняване, както и 
относно съответствието с определения критерий за подбор. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
1. Участникът следва да разполага със следния експертен персонал: 
- проектанти притежаващи удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност по всички части от Заданието за проектиране, вписани в Камарата на 
архитектите (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) 
или удостоверение/сертификат за завършен курс (само за разработване на части: „План за 
безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност” и „План за управление на строителните 
отпадъци“), които ще участват в изработването на работния инвестиционен проект, 
включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, доказано чрез списък на 
проектантите и регистрационен номер на личните им удостоверения. Възложителят 
допуска един проектант да изработи повече от една проектна част при условие, че 
притежават съответните удостоверения/сертификати за проектантска правоспособност. 

2. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя /ЦПРС/ за обекти първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а 
чуждестранните лица – в друг съответен регистър на държава - членка на Европейския 
съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, което има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е 
издадено. Участникът следва да притежава валиден талон за настоящата година и през 
целия срок на изпълнение на договора съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.1.1. на Правилника за реда 
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за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., на основание одобрен от 
Възложителя Инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ /РИП/. 

В техническото предложение участникът посочва националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 

3. В случай, че са декларирани подизпълнители, те трябва да изпълняват 
изискването за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.  

4. В случай на обединение, участието в обединението не поражда права на лицата, 
които не са вписани в ЦПРС, самостоятелно да изпълняват отделни строително – 
монтажни работи, както и да изпълняват строежи с категория по-висока от категорията, 
за която са вписани в ЦПРС, съгласно чл. 14, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Закона за камарата на 
строителите. 

Икономическо и финансово състояние: 
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съответно, 

съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т.1 и т. 3 от Наредбата за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 
/НУРЗЗПС/, която да е валидна минимум за срока на валидност на офертата. Минималната 
застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 за проектант и ал. 2, т. 1 за строител от 
НУРЗЗПС, за строежи първа категория. Избраният изпълнител да поддържа валидна 
застраховката за целия срок на договора. 

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо 
лице, застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на 
обединението, съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът следва да е изпълнил проектиране и строително-монтажни работи 

на 2 обекта, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, 
идентично или сходно с предмета на поръчката. 

Под „сходен“ предмет да се разбира проектиране и изпълнение на строително-
монтажни работи свързани с изграждане на жилищни и смесени сгради с прилежаща 
техническа инфраструктура с РЗП над 2000м2 или самостоятелни съоръжения на 
транспортната и преносната техническа инфраструктура (пътища, пътни съоръжения, 
площадки и отводнителни съоръжения). 

2. Участникът трябва да има внедрени системи: 
2.1. за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент; 
2.2. за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или 

еквивалент. 
По отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите способности и професионалната компетентност, участниците 
могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 
тях. 

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

В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 
от третите лица задължения. Информация за третите лица, които ще използва участникът,  
се представя съгласно указанията към обявата. 

 
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 
[-] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
[-] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Показател: „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) с максимален брой 
точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 60 % (0,60). 

Показател „Ценово предложение" (ЦП) с максимален брой точки 100 и 
относителна тежест в комплексната оценка - 30 % (0,30). 

Показател „Срок за изпълнение" (СИ) с максимален брой точки 100 и относителна 
тежест в комплексната оценка - 10 % (0,10). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 
КО = 0,60 х ОП + 0,30 х ЦП+ 0,10 х СИ 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [………..2017 г.]                      Час: (чч:мм) [ …..… ] 
  
Срок на валидност на офертите:  
Дата: (дд/мм/гггг) [………..2017 г.]                      Час: (чч:мм) [ …….. ] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [………..2017 г.]   от 14:00 ч. 
  
Място на отваряне на офертите: град София, Министерство на отбраната, ул. „Дякон 
Игнатий“, № 3 
 
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 
от европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [-] 

11.08. 

09.11. 

16.08. 

17:30 ч. 

17:30 ч. 
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