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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Обект на поръчката: 

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 
3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 

2. Правно основание на поръчката: чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки. 

Вид на процедурата: Открита процедура, „Опростени правила” 
съгласно чл. 16, ал. 8 и чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 
Съгласно чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП срокът за получаване на офертите е 
намален до 28 дни. 

3. Предмет на поръчката – Сключване на договор/и за услугите:  
3.1. Основен предмет „Ежемесечно отчитане и разпределение на 

разходите за отопление, топла  и студена вода и електроенергия на отделните 
потребители в обекти на Министерството на отбраната – военни 
общежития“. 

Код от Общия терминологичен речник (CPV) – 65500000 Услуги по 
отчитане показанията на измервателни уреди;  

3.2. Допълнителен предмет „Доставка, демонтаж и монтаж на 
индивидуални разпределители с радиопредавател и радиомодули за водомери 
за топла и студена вода” – през 2015 г.  

Код от Общия терминологичен речник (CPV) – 38550000 Измервателни 
уреди. 

4. Условия за провеждане на обществената поръчка. 
4.1. Срок за изпълнение на услугата: 18/36 (осемнадесет/тридесет и 

шест) месеца от датата на подписване на договора/рите според изискването 
на особената позиция. 

4.2. Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени 
позиции. 

 

5. Изисквания по предмета на поръчката:  
При „Ежемесечното отчитане и разпределение на разходите за 

отопление, топла и студена вода и електрическа енергия в обекти на 
отделните потребители във военни общежития” и „Доставка, демонтаж и 
монтаж на уреди за топлинно отчитане”, Изпълнителят да прилага общите 
правила, определени в Наредба № 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването 
и Закона за енергетиката. 

6. Изисквания към участниците:  
6.1.Участниците, кандидатстващи за всички обособени позиции да бъдат 

лица, извършващи услугата дялово разпределение по чл. 139а от Закона за 
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енергетиката, регистрирани в публичния регистър в Министерството на 
икономиката и енергетиката;  

6.2. Участниците, кандидатстващи за обособени позиции 1, 2 и 3 вкл. да 
разполагат с технически средства и лицензиран софтуер за извършване на 
дейността дялово разпределение на топлинна енергия, отчетена от 
електронните индивидуални разпределители; 

6.3. Участниците, кандидатстващи за обособена позиция 1, 2, 3 вкл. да 
отговарят на изискванията на чл. 109а, ал.2, т.2 от Закона за енергетиката - да 
са производители на доставяните уреди в обектите или да са надлежно 
упълномощен негов представител;  

6.4. Участниците, кандидатстващи за обособена позиция 2 да бъдат 
лица, извършващи услугата демонтаж на повредени и излезли от употреба 
уреди за измерване и топлинно разпределение, доставка, монтаж и настройка 
на нови и работещи уреди за измерване и отчитане на потребена топлинна 
енергия; 

6.5. Участниците, кандидатстващи за обособена позиция 2 да бъдат в 
състояние да доставят уреди по раздел ІІ т. 2.1., които да са съвместими с 
инсталираните модели водомери в обект военно общежитие „Средец”, 
съгласно изискванията на 3.6.2.2. от Техническа спецификация (ТС) С 
А91.1994.14. 

 

ІІ. МЯСТО, ДЕЙНОСТИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

1. Обособена позиция 1, включва следните обекти: 
1.1. Военно общежитие „Чавдар – 1”, гр. София, бул. „Асен Йорданов” 

№ 2 – ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за 
отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните 
потребители – 36 месеца; 

1.2.  Военно общежитие № 1 гр. Пловдив, ул. „Радко Димитриев” № 49 - 
ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за 
отопление, топла  и студена вода и електроенергия на отделните 
потребители – 36 месеца; 

 

2. Обособена позиция 2 за военно общежитие „Средец” гр. София, 
бул. „Монтевидео” № 21А, включва следните дейности:  

2.1. Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални разпределители с 
радиопредавател и доставка, демонтаж и монтаж на радиомодули за 
водомери за топла и студена вода” – през 2015 г. до 10 (десет) работни 
дни от подаване на заявка за изпълнение; 

2.2. Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за 
отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните 
потребители” – 36 месеца.  

 

3. Обособена позиция 3 за военно общежитие „Пети километър” гр. 
София, бул. „Цариградско шосе” № 111 – ежемесечно отчитане и дялово 
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разпределение на разходите за отопление на отделните потребители. 
Разходите се разпределят само през отоплителния сезон – 18 месеца. 

 

4. Обособена позиция 4 включва следните обекти: 
4.1. Военно общежитие „Май”, гр. София, бул. „Монтевидео” № 21А – 

ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, 
топла  и студена вода и електроенергия на отделните потребители – 
36 месеца; 

4.2. Военно общежитие „Младост”  гр. София, бул. „Полк. Серафимов” 
№ 2 – ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за 
отопление, топла  и студена вода и електроенергия на отделните 
потребители – 36 месеца; 

4.3. Военно общежитие „Банишора”  гр. София, бул. „Столетов” № 23 
– ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, 
топла  и студена вода и електроенергия на отделните потребители – 
36 месеца. 

 

5. Обособена позиция 5 включва следните обекти: 
5.1. Военно общежитие в гр. Стара Загора, ул. Одринска епопея” № 3 – 

ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, 
топла  и студена вода и електроенергия на отделните потребители – 36 
месеца; 

5.2. Военно общежитие в гр. Казанлък, ул. „Вожели” № 1 - ежемесечно 
отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла  и студена 
вода и електроенергия на отделните потребители – 36 месеца. 

 

ІІІ. ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, КАСАЕЩИ 
ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

1.1. Общите и индивидуални разходи за отопление и топла вода се 
определят на базата на стойността на фактурата на съответното 
топлопреносно/газопреносно предприятие, обслужващо района, в който се 
намира съответното военно общежитие; 

1.2. Измерване и отчитане на топлинна енергия: Дяловото разпределение 
на топлинна енергия между отделните потребители в сградата се извършва от 
топлинни счетоводители, вписани в публичния регистър по чл. 139а от 
Закона за енергетиката. 

1.3. Общите разходи за отопление се разпределят между отделните 
потребители, пропорционално на площта на отделните стаи/апартаменти от 
една страна и от друга пропорционално на площите, които се ползват 
служебно от администрацията на военното общежитие. 

1.4. Индивидуалните разходи за отопление се определят на базата на 
отчета на индивидуалните електронни разпределители, за всеки отделен 
потребител, по методика за дялово разпределение на топлинната енергия в 
сгради, съответстваща на правилата за разпределение съгласно наредбата по 
чл. 125, ал. 3. (Приложение към чл.61, ал. 1 от Наредба № 16-334 от 
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06.04.2007 г. за топлоснабдяването). Отчитането на показанията на 
електронните разпределители ще се извършва през отоплителния сезон. 

1.5. При наличие на индивидуални топломери - Индивидуалните разходи 
за отопление се определят на базата на отчета на индивидуалните топломери, 
зачислени на отделен потребител.  

2. Разходите за студена и топла вода и ел. енергия се разпределят 
съгласно показанията на измервателните уреди.  

2.1. Индивидуалните разходи за топла вода се определят на базата на 
отчета на индивидуалните водомери за топла вода на отделните потребители 
по методика за дялово разпределение на топлинната енергия, където е 
приложимо; 

2.2. Индивидуалните разходи за студена вода се определят на базата на 
отчета на индивидуалните водомери за топла и студена вода на отделните 
потребители при цена на 1 куб.м. вода равна на цената с вкл. ДДС, която 
Възложителят заплаща на доставчика на студена вода в съответното населено 
място; 

2.3. Индивидуалните разходи за електрическа енергия се определят на 
базата на отчета на индивидуалните електромери (нощна и дневна тарифа) 
при цена за 1 KW/h, равна на цената с вкл. ДДС, която Възложителят 
заплаща на доставчика на ел.енергия в съответното населено място; 

3. Разпределението на разходите се представя от Изпълнителя под 
формата на обща и индивидуална справка (отчет) един път месечно; 

4. Изпълнителят въвежда и поддържа постоянен масив от данни относно 
индивидуалните потребители, включващ номер на помещението, квадратура 
на помещенията, модел и индентификационни номера на индивидуалните 
уреди на отделните потребители, характеристика на отоплителните тела. 

5. Изпълнителят изготвя една изравнителна сметка в края на 
отоплителния период /обща за цялата сграда и индивидуална за 
потребителите/.  
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6. Техническо задание за извършване на услугата "Ежемесечно отчитане и (дялово) разпределение на разходите за 
отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители във военни общежития по обособени позиции: 

 
 

Вид измервателен уред/брой уреди за отчитане 

  

Топломери - 
модел, бр. 

Индивидуални 
разпределители, 

бр. /модел 

Водомери за 
топла вода, 
бр./модел 

Водомери за 
студена вода, 
бр./модел 

Електромери, 
бр./модел 

Брой посещения 
за година 

1 2 3 4 5 6 7 
Обособена позиция 1:       

ВО "Чавдар - 1",  
гр. София, бул. "Асен 
Йорданов" № 2 

- 

160 бр. - 
"Техем" с 
радиопреда-  
вател "data III" 

76 бр. ЕТМ 
Qn 1.5 m3/h, 
EWT, 90*C 

16bar 

76 бр. ЕТМ 
Qn 1.5 m3/h, 
EWT, 30*C 

15bar 

76 бр. EMPS 
D210 S4 

II,230V/50Hz 
S/60A,еднофа
зен за активна 
енергия  

1. За колона 3- 6 
бр. посещения 

2. За колона 4,5 и 
6 - 12 бр. 
посещения 

ВО № 1– гр. Пловдив, 
ул. „Радко Димитриев” 
№ 49 

-  

200 бр. "Техем" 
с радиопреда-  
вател "data III" 
ES59P 

75 бр. 
AP„radioІІІ                       

/data ІІІ/ 

75 бр.  
AP„radio ІІІ 

/data ІІІ/ 

78 бр. 
двутарифни 

EJS212-
M2AAMX 

1. За колона 3 –6 
бр. посещения; 

2. За колона 4, 5 
и 6 – 12 бр. 
посещения 

Обособена позиция 2:        

ВО "Средец",  гр. София, 
бул. "Монтевидео" № 21 

А 
 

- 
264 бр. с 

радиопредавате
л 

247 бр. АP 
vario S 

 

247 бр. АP 
vario S 

 

232 бр. 
SAGEM 

IN 1000CLK, 
230v 50 hz 60A 

визуално 
отчитане 

1. За колона 3- 6 
бр. посещения               

2. За колона 4, 5 
и 6 - 12 бр. 
посещения 
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Вид измервателен уред/брой уреди за отчитане 

  

Топломери - 
модел, бр. 

Индивидуални 
разпределители, 

бр. /модел 

Водомери за 
топла вода, 
бр./модел 

Водомери за 
студена вода, 
бр./модел 

Електромери, 
бр./модел 

Брой посещения 
за година 

1 2 3 4 5 6 7 
Обособена позиция 3:       

ВО "Пети километър", 
гр. София, бул. 

"Цариградско шосе"  № 
111 

 

4 бр. Ultra S 3 
визуално 
отчитане - 

KW/h 
 

72 бр.  "Техем" 
с радиопреда-  
вател "data III" 

 

- - - 

За колона 2 и 3 - 
6 бр. посещения 
/всеки месец от 
отоплителния 

сезон 
 

Обособена позиция 4:       

ВО "Май", гр. София, 
бул. "Монтевидео" № 21 

84 бр. 
Danfuss,sonomet

er, T-sensor 
- 

85 бр. 
Aqvarius 
p,Qn 1.5, 

90*C, 

88 бр. 
Aqvarius p,Qn 

1.5, 30*C, 

84 бр. Iskra, 
220V, 

0.5-10/85/A, 
50Hz 

1. За колона 2- 6 
бр. посещения                            
2. За колона 4,5 
и 6 - 12 бр. 
посещения 

ВО "Младост", гр. 
София, бул. "Полк. 
Серафимов" № 2 

56 бр. 
"Сенсоник II", 

ESTA 
- 

56 бр. 
Minomess 

ETK, Zenner, 
90*C 

56 бр. 
Minomess 

ETK, Zenner, 
30*C 

55 бр. EMPS 
D210 S4 

II,230V,50HZ,      
5/60A, 

1. За колона 2- 6 
бр. посещения                            

2. За колона 4, 5 
и 6 -12 бр. 
посещения 
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Вид измервателен уред/брой уреди за отчитане 

  

Топломери - 
модел, бр. 

Индивидуални 
разпределители, 

бр. /модел 

Водомери за 
топла вода, 
бр./модел 

Водомери за 
студена вода, 
бр./модел 

Електромери, 
бр./модел 

Брой посещения 
за година 

1 2 3 4 5 6 7 

ВО "Банишора",гр. 
София, бул. "Столетов" 

№ 23 

43 бр. Compact 
V 2008, DE - 07-
MI004-PTB 030 

Hydrometer, 
визуално 

отчитанe, Kw/h 

- 
43 бр. 

Aqvarius p,    
Qn 1.5, 90*C, 

43 бр. 
Aqvarius p, 

Qn 1.5, 30*C, 

43 бр. EMPS 
D 210 S4 

11,230VQ50H
Z,5/60A 

1. За колона 2- 6 
бр. посещения                            
2. За колона 4,5 
и 6 - 12 бр. 
посещения 

Обособена позиция 5:       

ВО гр.Стара Загора, ул. 
„Одринска епопея” № 3 

54 бр. 
„Hydrometer 

RAY” 
- - 

53 бр. ENBRA  
Lorenz тип EV 

1.5 

52 бр. 
„ЕЛИА” и 

1 бр. 
„ЕЛВЕКС”  

 

1. За колона 2– 6 
бр. посещения; 
2. За колона 5 и 

6 – 12 бр. 
посещения 

ВО гр. Казанлък, ул. 
„Вожели” № 1 

54 бр. 
„Hydrometer 

RAY 
-   - 

48 бр. 
EWT 

49 бр. EMPS 
D 210 S4 11 и  

1бр 
„ВЕКТОР” 

 

1. За колона 2– 6 
бр. посещения;                                               
2. За колона 5 и 

6 – 12 бр. 
посещения 

 

Забележка:       
1. За ВО "Средец" - в предвидените за отчитане 247 бр. водомери  за топла вода  и 247 бр. водомери  за студена вода са включени и 

тези водомери, на които ще бъдат сменени радиомодулите и ще се отчитат съвместно.  
� Инсталирани 247 бр. водомери  за топла вода  модел АP vario S и  налични 21 бр. радиомодули модел AP DATA III Qn 1.5 6.131.17, 

90*С, които няма да се сменят; 
� Инсталирани 247 бр. броя водомери за студена вода модел АP vario S и налични 18 бр. радиомодули модел AP DATA III Qn 1.5 6.131.48, 



 9 

30*С, които яма да се сменят; 
� 232 броя електромери модел  SAGEM IN 1000CLK, 230v 50 hz 60A, които се отчитат визуално. 
 

2. Във ВО гр. Казанлък и ВО гр. Стара Загора – топломерите, водомерите и електромерите се отчитат визуално.  
� ВО гр. Стара Загора       

- електромер – „ ЕЛИА” еднофазен, двутарифен за променлив ток: 220 V  50Нz; клас 2; тип А1-5Д  10/40А  
- електромер – „ ЕЛВЕКС” БГ01 тип А4-5Д трифазен  за променлив ток: 380 V  50Нz; 3х 10/40А   
- топломер- „Hydrometer RAY” модел BR -447 M-MKWZ; номинален дебит от 0,6  до 60 m3/h; температурен обхват от 5С до 90С, 

монтирани 2009 г. 
- водомер – ENBRA  Lorenz тип EV 1.5; Qn-1.5 ; Qmax-3; Mpa-1, монтирани 2009 г.   

� ВО гр. Казанлък       
- електромер – EMPS D 210 S4 11 еднофазен, двутарифен за променлив ток: 230 V  50Нz; ISO9001; 5/60А  
- електромер - „ ВЕКТОР” EMPSD 412 R32L8I2  трифазен  за променлив ток: 380 V  50Нz; 3х 10/6 

0А   
- топломер - „Hydrometer RAY” модел BR -447 M-MKWZ; номинален дебит от 0,6  до 60 m3/h; температурен обхват от 5С до 90С, 

монтирани 2009г. 
- водомер – EWT ; Qn-2.5 ; 90C, монтирани 2009 г.     

       

2. Във ВО № 1 гр. Пловдив – топломерите и водомерите се отчитат дистанционно, а  електромерите се отчитат визуално: 
- електромер – EJS212-M2AAMX еднофазен, двутарифен за променлив ток: 230 V  50Нz;  5/60А   
- топломер- „dataІІІ” ES59P , монтирани 2010 г.           
- водомер – AP „radio ІІІ” /data ІІІ/; номинален дебит 2,5 m3/h; 90С, монтирани 2010 г.   

 
 

 
 



 10

ІV. ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ 
УРЕДИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ВО „Средец”- гр. София. 

4.1. Изисквания към индивидуалните разпределители с радиопредавател -
Участниците да са в състояние да доставят тези измервателни уреди, които да 
отчитат в съответствие с методика за дялово разпределение на топлинна енергия в 
сгради, съответстваща на правилата за разпределение от Закона за енергетиката и 
Наредба № 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването и стандарт DIN EN 
834:2013-12 и/или еквивалент (съгласно изискване на т. 3.6.1. от ТС С 
А91.1994.14); 

4.2. Изисквания към радиомодулите за водомери за топла и студена вода - 
Участниците да са в състояние да доставят тези измервателни уреди, които да 
отчитат в съответствие с методика за дялово разпределение на топлинна енергия в 
сгради, съответстваща на правилата за разпределение, съгласно Наредба  
№ 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяването и Закона за енергетиката (съгласно 
изискване на т. 3.6.2.1. от ТС С А91.1994.14); 

4.3. Доставяните уреди по раздел ІV, т. 4.6. да са съвместими с 
инсталираните в обекта модели водомери за топла и студена вода (съгласно 
изискванията на 3.6.2.2. на ТС С А91.1994.14); 

4.4. Доставяните уреди по раздел ІV, т. 4.6. да са нови и неупотребявани и 
произведени не по-рано от 2 (две) години преди датата на доставката; 

4.5. Участникът в процедурата предоставя пълна информация за доставяните 
уреди, която да включва следното: произход (производител), вид на уреда/модела, 
година на производство (т.3.6.2.3. от ТС С А91.1994.14), гаранционен срок 
(изискване т. 3.8 от ТС С А91.1994.14).  

 
4.6. Техническо задание за извършване на дейността "Доставка, демонтаж и 

монтаж на измервателни уреди във военно общежитие „Средец”, гр. София, – 
обособена позиция 2. 

 
Вид измервателен уред/брой уреди за смяна 

ОБЕКТ/ГОДИНА НА  
ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ И 

МОНТАЖ 

Индивидуални 
разпределители с 
радиопредавател, 

бр. 

радиомодули за 
водомери за 
топла вода 

модел АP vario 
S, бр. 

радиомодули за 
водомери за 
студена вода 

модел АP vario S, 
бр. 

1 2 3 4 
ВО "Средец", гр. София, бул. 

"Монтевидео" № 21 А,                         
2015 г. 

264   226  229  

    
Забележка: Към раздел ІІІ, т. 6 „Техническо задание”, обособена позиция 2 за ВО "Средец" - в 
предвидените за отчитане  247 бр. водомери за студена вода и 247 бр. водомери за топла вода са 
предвидени и тези водомери, на които ще бъдат сменени радиомодулите. 
Отчитането на инсталираните  и новодоставените уреди ще бъде съвместно. 
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Инсталираните 21 бр. радомодули за водомери за топла вода, които няма да се сменят са модел 
P DATA III, Qn 1.5 6.131.17, 90*С. 
Инсталираните 18 бр. радиомодули за водомери за студена вода, които няма да се сменят са 
модел AP DATA III Qn 1.5 6.131.48, 30*С. 
 

 

4.7. Срок за доставка на уредите, обект на поръчката по обособена позиция 
2– до 10 (десет) работни дни от подаване на заявка за изпълнение от 
представител на възложителя. 

 
V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
Всички отчитания и доставка на уредите, обект на поръчката да съответстват 

на изискванията, посочени в Техническа спецификация С А91.1994.14. 
 

VІ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й.  
1. Общи условия за участие 
1.1. До участие в процедурата се допуска само оферта, отговаряща на всички 

обявени от възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за 
участие. 

1.2. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е 
обвързан с условията на представената от него оферта и той се определя от 
Възложителя в календарни дни. Срокът на валидност на офертата за настоящата 
процедура е 90 календарни дни, считано от деня, определен за краен срок за 
получаване на офертата.  

1.3. Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на 
възложителя. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 

1.4 Неподписването на Пакта за почтеност не води до отстраняване от 
процедурата. 

1.5. Отстраняване от участие: 
Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за който са 

налице обстоятелствата: 
1.5.1.. По чл. 47, ал.1; чл. 47, ал.2 т.1 и т. 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
1.5.2. По чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице 
обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
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2. Указания за подготовка на офертата 
2.1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има 

право да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 
2.2. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан, непрозрачен плик 

от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху плика 
участникът да посочи ”ОФЕРТА ОТ …….. Изписва се също „Ежемесечно 
отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и 
електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерството на 
отбраната - военни общежития.” 
Допълнителен предмет - „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални 
разпределители с радиопредавател и радиомодули за водомери за топла и студена 
вода“ в обект на Министерството на отбраната - военно общежитие през 2015 г.”. 

На плика участникът изписва номера и точното наименование на 
самостоятелно обособената позиция/обособените позиции, за която/които  
участва.  

2.3. При приемане на офертата върху плика ще се отбележат поредният 
номер, датата и часът на получаването и данните ще се запишат във входящ 
регистър, за което на приносителят ще се издаде документ. 

2.4. Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно 
на участниците оферти, представени след изтичане на крайния срок или в 
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се записват във входящия 
регистър. 

2.5. Участниците задължително обявяват в офертата си ще ползват или не 
подизпълнител на поръчката.  

2.6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата 
на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за участие в 
процедурата. 

2.7. До участие в процедурата се допускат само участници, чиито оферти 
отговарят на всички обявени от възложителя условия и изисквания, посочени в 
обявлението и/или документацията за участие. 

2.8. На титулната страница на офертата трябва да бъде ясно изписано 
“ОРИГИНАЛ”. 

2.9 Офертите трябва да се представят в дирекция „Инвестиции в отбраната” 
на адрес: гр. София, ПК 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, от 9:30 до 17.00 часа 
всеки работен ден.. 

2.10. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за 
сметка на съответния участник. 
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3. Изискуеми документи, които офертата да съдържа, съгласно чл. 56 от 
ЗОП. 

Документите в офертата се представят съгласно изискванията на чл. 57 от 
ЗОП и съобразно указанията, дадени в настоящата документация:  

3.1. Представяне на участника, което включва: 
3.1.1. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата - образец- Приложение № 1. 

3.1.2 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 2); 
3.1.3. Удостоверение за регистрация (вписване) в публичния регистър за 

извършване на услугата дялово разпределение по чл. 139а от Закона за 
енергетиката към Министерството на икономиката и енергетиката – заверено 
копие – съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП; 

3.2. Копие на договора за обединение, ако участникът е 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 представляващия обединението. 

3.3. Доказателства за техническите възможности по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, 
подробно описани в т. ІІІ.2.3. от обявлението. 

- Списък на услугите или доставките, които са еднакви или сходни (под 
сходни се разбира топлинно счетоводство, доставка/отчитане на уреди за 
измерване на топлинно разпределение) с предмета на поръчката, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършване на 
услугите или доставките (Приложение № 2.1. – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП; 

минимално изискване: Да има изпълнени поне три услуги или доставки за 
последните три години, считано от датата на подаване на офертите, които са 
еднакви или сходни (под сходни се разбира топлинно счетоводство, 
доставка/отчитане на уреди за измерване на топлинно разпределение) с предмета 
на поръчката, за които да се представят доказателства за извършените услуги или 
доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за доставката или услугата. Удостоверенията да 
съдържат информация за възложителя, дати, стойности, подписани от лицето, 
което ги издава (чл. 51, ал. 4 от ЗОП). 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите 
се представят за всеки от тях, а минималните изисквания към тях се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 
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3.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 
55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП 
(Приложение № 3); 

3.5. Декларация по чл. 327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (ЗОВСРБ) (Приложение № 4); 

3.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от 
ЗОВСРБ (Приложение № 5); 

3.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Приложение № 6); 

3.8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (Приложение № 
7), ако участникът предвижда участие на подизпълнители – посочва вида на 
работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. При деклариране на 
подизпълнители се представя и декларация по чл.55, ал. 5 от ЗОП - за съгласие от 
подизпълнителя да участва като такъв при изпълнение на обществената поръчка - 
(Приложение № 8); 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите 
по т.3.1.1, 3.1.2., 3.4., 3.5 и 3.6  от този раздел се представят за всеки от тях. 

3.9. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст); 
3.10. Декларация за приемане условията в проекта на договора 

(Приложение № 9); 
3.11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 

10 и Приложение № 10.1 според номера и изискванията на обособената позиция); 
3.12. Заверено копие на документа, с който участникът е оторизиран от 

производителя на уредите – предмет на настоящата поръчка или от официален 
представител на производителя, за дейности по доставка и отчитане на уреди за 
измерване на потребена топлинна енергия. 

3.13. Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП (Приложение № 11) не е 
задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки 
участник и при наличие на основания за това.  

3.14 Ценово предложение (Приложение № 12. и Приложение № 13 според 
номера и изискванията на обособената позиция);  

3.15 Пакт за почтеност (Приложение № 14). Неподписването на Пакта за 
почтеност от участника не води до неговото отстраняване; 

3.16 Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от 
участника;. 

Гаранция за участие не се изисква от участниците, съгласно чл. 59, ал. 5, 
т. 2 от ЗОП. 

Пликът на офертата съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани 
плика, както следва: 
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- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят 
изискуемите документи съгласно т. 3 от раздел VІ, от т.3.1. до т. 3.10 вкл. и от 
т.3.15 до т.3.16 включително. 

Когато документи и информация,  съдържащи се в плик № 1 са еднакви за 
две или повече обособени позиции, за които участникът участва, същите се 
поставят в плика с позицията с по-малък пореден номер, като това обстоятелство 
се отбелязва в списъка с документите, съдържащ се в пликовете на останалите 
позиции. 

 

- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката – обособена 
позиция № …..”, в който се поставят изискуемите документи от т. 3.11. до т.3.13. 
Непредставянето на Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП приложение № 11 в 
офертата на участника не води до неговото отстраняване.  

 
Когато участникът кандидатства за няколко обособени позиции, представя 

отделни, самостоятелно запечатани пликове № 2 за всяка обособена позиция. 
 - Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” обособена позиция № ….., който 
съдържа ценовото предложение на участника – т. 3.14. Когато участникът 
кандидатства за няколко обособени позиции, той следва да представи отделни, 
самостоятелно запечатани пликове № 3 „Предлагана цена” за всяка обособена 
позиция. 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице, документите по т.т.3.1.1, 3.1.2.; 3.6; 3.7. и 3.8. се представят от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т. 
3.1.3. съгласно чл. 49, ал.1 от ЗОП и доказателствата за техническите 
възможности и/или квалификация по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП (посочени от 
възложителя в обявлението за обществената поръчка) се представят само за 
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 
подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.  

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, 
документът по т.3.1 се представя в официален превод, а документи по т.3.3, които 
са на чужд език се представят и в превод на български език.  
 

Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от 
надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно лице или лица, 
като в офертата се прилага оригиналът на пълномощното от представляващия 
дружеството. 

 

4. Срок на валидност на офертата  
4.1. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от деня, определен за краен срок за получаване на офертите. 
4.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от 

участие в процедурата. 
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4.3. При необходимост възложителят може да изиска от участниците да 
удължат срока на валидност на офертите си. Участник, който след покана и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертите си се 
отстранява от участие. 

 
 

5. Начин на плащане: 
Начинът на плащане за всеки конкретен договор ще бъде  по банков път в 

срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне в дирекция „Инвестиции в 
отбраната” –МО на следните редовно оформени документи:  

5.1. За извършване на услугата „Ежемесечно отчитане и разпределение на 
разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните 
потребители в обекти на Министерството на отбраната - военни общежития”: 

- фактура (оригинал) - надлежно оформена, съгласно изискванията на 
чл. 114 от ЗДДС и подписана от получателя на отчетите – управителят на 
военното общежитие; 

- протокол за приемане/предаване на справките, подписан между 
Изпълнителя и крайния получател на справките – материално-отговорното лице 
(МОЛ)/управителят на съответното военно общежитие, конкретизирано в 
договора. 

5.2. За извършване на „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални 
разпределители с радиопредавател и доставка демонтаж и монтаж на 
радиомодули за водомери за топла и студена вода” – през 2015 г.: 

- редовно оформена фактура (оригинал), подписана за получател от МОЛ 
(управителя) на военно общежитие „Средец”, за доставка на уредите; 

- приемно-предавателен протокол (оригинал), с отразени броя и моделите на 
уредите, на които са осъществени демонтаж, монтаж и настройка; 

- складова разписка за заприходяване на уредите в обекта - военното 
общежитие. 

VІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде 

предоставен на Интернет-страницата на Министерството на отбраната, профила 
на купувача, дирекция „Инвестиции в отбраната, текущи процедури: 
http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-002. До изтичането на срока за получаване на 
документацията лицата могат да поискат изрично на електронен адрес 
g.groudeva@mod.bg тя да им бъде предоставена безплатно, като посочат е-мейл 
адрес, на който ще им бъде изпратена. 

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, на 
място, в дирекция „Инвестиции в отбраната”, Министерство на отбраната, гр. 
София, ул. “Иван Вазов” № 12, ет.V, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, 
включително и да му я изпрати за негова сметка. В тези случаи получаването на 
документацията на хартиен носител аплаща. Продажна цена на документацията– 
7.20 лв. с вкл. ДДС. При закупуването се издава фактура за извършения разход. 
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VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА: „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”. 
1. Ценовото предложение на участника да се представи в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и номера на позицията, за която 
кандидатства, поставен в общия плик с офертата. Ценовото предложение да бъде 
оформено съгласно приложения образец, неразделна част от настоящата 
документация. 

2. Ценовото предложение се изготвя по образец - Приложение № 12 и 
Приложение № 13 в зависимост от обособената позиция, за която се участва. 

3. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той 
следва да представи два или три отделно запечатани  плика „Предлагана цена”  
за всяка от обособените позиции, за която участва. 

4. Участникът трябва да представи ценово предложение, включващо 
отчитане на всички измервателни уреди от техническото задание за позицията, за 
която участва. 

5 Участникът следва да предложи единични цени за отчитане на видовете 
измервателни уреди и обща цена, представляваща усреднена месечна такса за 
отчитане на всички измервателни уреди в обекта за съответната обособена 
позиция според броя отчитания годишно.  

5.1. Единичните цени следва да бъдат представени в лева, без включен ДДС, 
до втория знак след десетичната запетая, с положителен знак, с различна стойност 
от нула „0”;  

5.2. Предложената единична цена следва да бъде с една и съща стойност в 
лева, без вкл. ДДС за идентични уреди в рамките на една обособена позиция; 

6.1. Ценовото предложение за една обособена позиция да представлява 
стойността на поръчката за целия период на отчитане, без вкл. ДДС, за обектите 
от една обособена позиция. Месечната такса за отчитане на уреди да включва 
всички присъщи разходи, в т.ч. труд, транспорт и други по изготвяне на отчетите 
и поддържане на базата данни. 

6.2. Предлаганата единична цена в лева, без вкл. ДДС за доставка на уред 
включва всички разходи на участника за доставка, включително разходите за 
опаковка, маркировка, транспорт, такси, мита, застраховки и други до обекта за 
монтаж; включват разходи за труд при демонтаж, монтаж и настройка.  

7. Аритметични грешки в ценовите оферти на участниците се коригират, 
когато калкулираната обща стойност не отговаря на очакваната, на база 
предложените единични цени. За валидни се считат представените единични 
цени и предлаганата стойност се преизчислява съобразно единичните цени.  

8. Варианти на техническа и/или ценова оферта не се допускат. 
9. Прогнозна стойност на поръчката: 

9.1. Стойността на поръчката по обособена позиция 1, за целия срок на 
действие на договора от 36 месеца, да не надхвърля 20 400 лв. (двадесет хиляди 
четиристотин лв.) без вкл. ДДС;  

9.2. Стойността на поръчката по обособена позиция 2 за всяка дейност 
поотделно е както следва: 
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9.2.1. За дейността „Доставка, демонтаж и монтаж през 2015 г. на 
индивидуални разпределители с радиопредавател и доставка, демонтаж и монтаж 
на радиомодули за водомери за топла и студена вода” за целия срок на действие 
на договора от 36 месеца да не надхвърля 24 125 лв. (двадесет и четири хиляди, 
сто двадесет и пет лв.) без вкл. ДДС; 

9.2.2. За дейността „Ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за 
отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители” за 
целия срок на действие на договора от 36 месеца да не надхвърля 28 200 лв. 
(двадесет и осем хиляди и двеста лв.) без вкл. ДДС;  
За обособена позиция 2 ценовото предложение на участника да не надвишава 

обявената прогнозна стойност за всяка дейност поотделно. 
9.3. Стойността на поръчката по обособена позиция 3, за целия срок на 

действие на договора от 18 месеца, да не надхвърля 600 лв. (шестстотин лв.) без 
вкл. ДДС; 

9.4. Стойността на поръчката по обособена позиция 4, за целия срок на 
действие на договора от 36 месеца, да не надхвърля 16 620 лв. (шестнадесет 
хиляди шестстотин и двадесет лв.) без вкл. ДДС; 

9.5. Стойността на поръчката по обособена позиция 5, за целия срок на 
действие на договора от 36 месеца, да не надхвърля 8 580  лв. (осем хиляди, 
петстотин и осемдесет лв.) без  вкл. ДДС. 

10. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, когато 
предложената цена за изпълнение на поръчката надвишава обявената прогнозна 
стойност по обособената позиция.  
 

VІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
1. Договорът за възлагане на поръчката се сключва с участника, класиран на 

първо място и определен за изпълнител на поръчката.  
2. Участникът, определен за изпълнител преди подписване на договора 

следва да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 

3. Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на документ за 
внесена парична сума или банкова гаранция и е с размер на 5% (пет процента) от 
стойността на договора без вкл. ДДС, с валидност не по-малка от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора. Паричната сума се 
внася по сметката на дирекция „Финанси”-МО: IBAN: BG96 BNBG 9661 3300 
1522 01, при БНБ, София, пл. „Александър І” № 1.  

Участникът сам избира формата на гаранцията. 
Приложен е примерен образец на банкова гаранция за изпълнение – 

Приложение № 15. Участникът може да ползва и образец на банката, който 
съдържа всички атрибути на приложения образец. 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се 
уреждат в договора. 



 19

 Към настоящата документация се прилага проект на договор – Приложение 
№ 16 за обособени позиции №1, №3, №4 и №5. Само за обособена позиция № 2 се 
прилага проект на договор Приложение № 16.1. 

Краен срок за представяне на офертите - до 17:00 часа на 18.02.2015 г. 
 

І. ПРИЛОЖЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

1. Приложение № 1 – Представяне на участника; 
2. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;  
3. Приложение № 2.1. – Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
4. Приложение № 3 – Декларация за липса на свързаност с друг участник 

в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал.8, т. 2  
от ЗОП; 

5. Приложение № 4 – Декларация по чл. 327, ал.1 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ); 

6. Приложение № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 
327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ; 

7. Приложение № 6 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици; 

8. Приложение № 7 – Декларация за наличие или липса на 
подизпълнители; 

9. Приложение № 8 – Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител; 

10. Приложение № 9 – Декларация за приемане условията в проекта на 
договора; 

11. Приложение № 10 – Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката – за обособени позиции № 1, № 3, № 4 и № 5; 

12. Приложение № 10.1. – Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката – за обособена позиция № 2; 

13. Приложение № 11 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е 
приложимо); 

14. Приложение № 12 – Ценово предложение за обособени позиции  
№ 1, № 3, № 4 и № 5; 

15. Приложение № 13. – Ценово предложение за обособена позиция  
№ 2; 

16. Приложение № 14 – Пакт за почтеност; 
17. Приложение № 15 –Примерен образец на банкова гаранция; 
18. Приложение № 16 – Проект на договор за обособени позиции № 1, № 3, 

№ 4 и № 5; 
19. Приложение № 16.1. – Проект на договор за обособена позиция № 2. 
20. Техническа спецификация № ТС С А91.1994.14. 


