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I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Предмет на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на СМР
на обект „Укрепване на западен корпус на училищна сграда и съпътстващи
ремонтни дейности“ в ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив.
Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО, съгласно чл.
20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи, чрез Публично състезание
за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и
пета от ЗОП.
Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена
поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като
обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез
процедура Публично състезание по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП.
2. За обекта е изготвен проект, който е одобрен и има издадено разрешение за
строеж №329/11.12.2015г. Посещението и огледа на обекта са задължителнипосещенията се вписват в Дневник на посещенията. След като участник направи
оглед на обекта, на същия ще му бъдат предоставени за запознаване изготвените
проекти за обекта.
3. Гаранционни срокове
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените
строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20,
ал.4, т.2, т.3 и т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от
предвидените в чл. 20, ал.4, т.2, т.3 и т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се
предлага за отстраняване.
Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по –
дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2
/два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4, т.2, т.3 и т.4
от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над
максимум предложен гаранционен срок, офертата на участника се предлага за
отстраняване.
4. Срок на изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 120
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да
бъде цяло число!
Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – кратък от 60
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да
бъде цяло число!
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Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото
преддложение към поръчката.
Срокът за изпълнението на СМР приключва с подписването на Акт образец
№15.
5. Стойност на поръчката
Максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 406 902
лева без ДДС, от които при обявяване на настоящата обществена поръчка са
осигурени 250 000 лв. с ДДС съгласно Постановление на Министерски съвет №115
от 10.05.2016г.
Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При
предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата.
6. Финансиране и начин на плащане
Дейностите в настоящата процедура се финансират до сумата от 250 000 лв. с
ДДС със средства съгласно Постановление на Министерски съвет №115 от
10.05.2016г.
На избрания изпълнител ще бъдат възложени изпълнение на СМР до размера
на осигуреното към датата на обявяване на обществената поръчка финансиране.
След осигуряване на разликата до пълния размер на стойността по сключения
договор за изпълнение на СМР на обекта, на избрания изпълнител ще бъде
възложено изпълнението и на останалите видове и количества СМР.
7. Изисквания за изпълнение и качество на задачата
Качеството на извършваните СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване
на действащите нормативни актове, наредби и стандарти в тази област.
ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА
НА ОФЕРТАТА
1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не изискват обединенията да имат определена правна форма, за
да участват при възлагането на поръчка. На основание чл.10, ал.2 от ЗОП
възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато
участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица.
На основание чл.37, ал.4 от ППЗОП възложителят изисква от участник обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който
да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
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Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право
да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
Лично състояние на участниците. Основания за задължително
отстраняване.
На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
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;
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;
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;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118,
чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи.
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Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ
оборот за последната приключена финансова година.
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го
лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Лицата по т. 1 и 2 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. 1 и 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 във връзка с чл. 244,
ал. 1 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. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията
се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която
се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата.
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Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да
представят необходимата информация относно правно-организационната форма,
под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в
които участват, или длъжностите, които заемат.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП , има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази
цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или
обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания,
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови
престъпления или нарушения.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или
нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56, ал.1 от ЗОП
мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или
прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира
процедурата.
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 ЕЕДОП.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване
или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно
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изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо
обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.
В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на
комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са
получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за
отразяване на новонастъпилите обстоятелства.
Прилагане на основанията за отстраняване
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг
срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5,
буква „а" и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е
посочен друг срок.
Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5,
буква „а" от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.
В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури
доказателства за наличие на основания за отстраняване.
Доказване липсата на основания за отстраняване
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 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;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".
Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6
от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при
изпълнение на договор за обществена поръчка.
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Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната
държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато
документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация,
ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на
съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът
представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната
държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на
възложителя по служебен път.
На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния
професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват
строителството на обекти първа група, четвърта категория съгласно
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър
на строителя.
Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор,
които се отнасят до:
1. икономическото и финансовото състояние;
2. техническите и професионалните способности.
Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по
ЗОП, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят
поръчката. Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността,
обема и сложността на поръчката.
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.
Икономическо и финансово състояние:
1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност в
проектирането и строителството" с покритие, произтичащо от нормативен
акт– чл.171 от ЗУТ в размер на 100 000 лв. съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците
се представя:
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1. доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност в
проектирането и строителството" – копие от застраховката.
Технически и професионални способности:
Възложителят определя критерии, въз основа на които да установява, че
участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и
с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за
качество. Възложителят изисква от участниците:
I.Участникът да има опит да изпълнява строителството, като да е
изпълнил поне едно строителство, с предмет, идентичен или сходен с тези на
поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на
офертата.
Под строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката се разбира строителство при което е изпълнявано СМР /ремонт и/или
реконструкция и/или укрепване и/или изпълнение/ на строеж четвърта категория
съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.“б“ от ЗУТ - жилищни и смесени сгради със средно
застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за
посетители;
II. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката строителството, както следва:
1. Минимум 20 работника и инженерно – технически (ръководен) екип,
включващ най-малко лицата по-долу, които да отговарят на следните условия:
минимум по едно технически правоспособно лице, което да осъществява
техническото ръководство на обекта по части Строителна, Електро (Ел),
Отопление, Вентилация, Климатизация (ОВКИ), Водоснабдяване и Канализация
(ВиК). Технически правоспособни са лицата получили дипломи от акредитирани
висши училища с квалификация „строителен инженер“, „инженер“, както и
лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита
професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство" и
„Техника" - чл.163 а (2) от ЗУТ. Лицата по-горе следва да са с не по-малко от три
години професионален опит на тази длъжност.
2. Ръководител проект, както следва:
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше
училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или
лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита
професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или
"Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно
лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато
притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на
изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер,
архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и
осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността.
3.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по
безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2
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от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи.
4.Специалист по контрол на качеството.
Tехнически правоспособно лице получило диплома от акредитирано висше
училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или
лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита
професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или
"Техника", което да осъществява функциите на специалист за контрол по
качеството, с не по-малко от една година професионален опит на тази
длъжност. Техническа правоспособност може да бъде призната на
чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен
случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато
отговаря на изискванията на ЗУ. Да притежава валидно Удостоверение за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие
на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност или еквивалент.
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на
експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка
отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия
експертен екип).
III. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона
за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Възложителят приема и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато
участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да
ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи
участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са
еквивалентни на изискваните.
IV. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната
среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват
„строителство“. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
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Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване
на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати
или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от
него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
За доказване на техническите и професионалните способности на
участниците се представят един или няколко от следните документи и
доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1. 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.
2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката– строителството,
включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.
Списъкът следва ла съдържа: име и фамилия на предложените технически
лица и функцията им при изпълнение на строителството.
За инженерно-технически (ръководен) екип се представя и информация за
образованието (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома,
учебно заведение), професионалната квалификация (направление, година на
придобиване, № на издадения документ, издател) и професионалния опит
(месторабота, период, длъжност, основни функции на предложеното лице).
Списъкът се представя в оригинал - подписан и подпечатан от участника и
съдържа задължително изявление: „Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни."
3. Копие от сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на
качеството.
4. Копие от сертификат, издаден от акредитирано лице, за опазване на
околната среда.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за
технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което
има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с техническите способности и професионалната
компетентност.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако
лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на
изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от
поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва
да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
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доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да
не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят
изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от условията.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с
капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.
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 процедурата. Възложителят изисква
замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който
съдържа информацията, посочена по-горе.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
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 процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били
предоставени или са му служебно известни.
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При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка,
направено до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти,
възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.
Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от
получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
ІІІ. Критерий за възлагане: Икономически най-изгодната оферта се
определя въз основа на критерия - „оптимално съотношение качество/цена”.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой
точки, които участникът може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)

Максимално
възможен бр. точки

Относителна тежест
в КО

1.Техническо предложение –П1
2. Срок за изпълнение на СМР на обекта – П2
3. Цена за изпълнение на СМР на обекта – П3

100
100
100

40 %
10 %
50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1х 40 % + П2х 10 % + П3х50%
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти
на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за
отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която
не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на
показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:
П1 = А + Б, Където:
№
А.
Б.

Макс. бр.
точки

Подпоказател
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УЧАЩИТЕ И/ИЛИ
РАБОТЕЩИТЕ В СГРАДИТЕ
ОЦЕНКА НА РИСКА
ОБЩО:

50
50
100
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Всеки един от техническите показатели (А и Б) се формира, както следва:
ПОДПОКАЗАТЕЛИ

Степен на съответствие

Брой точки

А. МЕРКИ ЗА
Максимален
НАМАЛЯВАНЕ НА
брой точки
ЗАТРУДНЕНИЯТА
50
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СМР ЗА
УЧАЩИТЕ И/ИЛИ
РАБОТЕЩИТЕ В
СГРАДИТЕ
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат
на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
Фактори влияещи на Степен на съответствие по отношение на Брой точки
оценката (показатели изискванията (условия за получаване на
за оценяване):
определен брой точки)

Описание на
Предвидените мерки за
намаляване на
затрудненията при
изпълнение на СМР за
учащите и/или
работещи в сградите

В техническата оферта:
- Предвидени са мерки за намаляване на
затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на
Оферта,
ежедневието, идентифицирани от възложителя –
която
достъп; външна среда (шум, запрашеност, отговаря на
замърсяване); предоставяне на комунални услуги посочените
(водо-, електро-, газоснабдяване, сметосъбиране). изискания се
-Предвидени са и дейности за мониторинг на
оценява с
проявленията на отрицателно влияние на
50точки
строителния процес върху аспектите на
ежедневието по време на изпълнението на
договора;
-Предвидени са и дейности за контрол на
изпълнението на предложените мерки.
В техническото предложение:
Оферта,
-Предвидени са мерки
за намаляване на
която
затрудненията по всеки един от 3-те аспекта на отговаря на
ежедневието, идентифицирани от възложителя – посочените
остъп; външна среда (шум, запрашеност, изискания се
замърсяване); предоставяне на комунални услуги
оценява с
(водо-,
електро-,
газоснабдяване,
25 точки.
сметосъбиране);
но едно от следните не е в сила:
-Предвидени са и дейности за мониторинг на
проявленията на отрицателно влияние на
строителния процес върху аспектите на
ежедневието по време на изпълнението на
договора;
-Предвидени са и дейности за контрол на
изпълнението на предложените мерки.
или
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-Предвидени са мерки
за намаляване на
затрудненията по два от аспектите на
ежедневието, идентифицирани от възложителя –
достъп; външна с реда (шум, запрашеност,
замърсяване); предоставяне на комунални услуги
(водо-, електро-, газоснабдяване, сметосъбиране
-Предвидени са и дейности за мониторинг на
проявленията на отрицателно влияние на
строителния процес върху аспектите на
ежедневието по време на изпълнението на
договора;
-Предвидени са и дейности за контрол на
изпълнението на предложените мерки.
В техническата оферта:
Оферта,
-Предвидени са мерки
за намаляване на
която
затрудненията по два от аспектите на отговаря на
ежедневието, идентифицирани от възложителя – посочените
достъп; външна среда (шум, запрашеност, изискания се
замърсяване); предоставяне на комунални услуги
оценява с
(водо-, електро-, газоснабдяване, сметосъбиране);
5 точка.
но едно от следните не е в сила:
-Предвидени са и дейности за мониторинг на
проявлениятана
отрицателно
влияние
на
строителния процес върху аспектите на
ежедневието по време на изпълнението на
договора;
-Предвидени са и дейности за контрол на
изпълнението на предложените мерки.
или
-Предвидени са мерки за намаляване на
затрудненията по един от аспектите на
ежедневието, идентифицирани от възложителя –
достъп; външна среда (шум, запрашеност,
замърсяване); предоставяне на комунални услуги
(водо-, електро-, газоснабдяване, сметосъбиране)
-Предвидени са и дейности за мониторинг на
проявлениятана
отрицателно
влияние
на
строителния процес върху аспектите на
ежедневието по време на изпълнението на
договора;
-Предвидени са и дейности за контрол на
изпълнението на предложените мерки
Максимален
брой точки
50
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;
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2. Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници
в строителния процес;
3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора
от страна на Възложителя.
4. Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от спецификата му и/или
непълноти и/или неточности в документация.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат
на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
Фактори влияещи на Степен на съответствие по отношение на
оценката (показатели изискванията (условия за получаване на
за оценяване):
определен брой точки)

Брой точки:

В техническото предложение е обърнато
Оферта,
задълбочено внимание на всеки един от
1. Разгледани аспекти и рисковете, и е в сила всяко едно от следните
която
сфери на влияние на
отговаря на
обстоятелства:
описаните рискове;
- Въведени са ефективни контролни дейности, посочените
2.Мерки за въздействие като всеки един риск е съпроводен с предложени изискания се
върху изпълнението на от
Участника
конкретни
мерки
за
оценява с
договора при
50 точки.
недопускане/предотвратяване настъпването на
възникването на риска; риска и съответно конкретни адекватни
3.Мерки за
дейности по отстраняване и управление на
недопускане/
последиците от настъпилия риск.
предотвратяване на
- Участникът е отчел всички възможни аспекти
риска;
на проявление и области и сфери на влияние на
4.Мерки за
описаните рискове и е оценил и предвидил
преодоляване на
степента
на
въздействието
им
върху
последиците при
изпълнението на всяка от дейностите по
настъпване на риска.
договора, като е предложил ефективни и
адекватни мерки;
Участникът
е
предложил
мерки
за
предотвратяване
и/или
управление
на
дефинираните аспекти от риска. Планирани са
конкретни, относими и адекватни похвати,
посредством които реално е възможно да се
повлияе на възникването, респ. негативното
влияние на риска, така че същият да бъде
предотвратен, респ. да не окаже негативно
влияние върху изпълнението на дейностите,
предмет на договора.
В техническата оферта е обърнато внимание
на всеки един от рисковете, но е в сила поне
едно от следното:
- Направено е формално описание, като са
идентифицирани основните проявления, аспекти и
сфери, където може да окаже влияние
съответния риск, но степента на влияние на
риска, респ. мерките за

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания се
оценява с
25точки.
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преодоляване/предотвратяване са формално и
недостатъчно конкретно описани и оценени.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени
ресурси от участника не гарантират изцяло
недопускане и/или ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ. последиците от
настъпването му.
В техническата оферта е в сила поне едно от
Оферта,
следните обстоятелства:
която
Липсва
описание
на
мерки
за отговаря на
предотвратяване/преодоляване/управление на един посочените
или няколко от посочените рискове, като изискания се
участникът единствено декларира готовност на
оценява с
свой риск да приеме последиците при
5точка.
възникването на описаните рискове, но не
предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на
посочените рискове, но те реално не са от
естество, позволяващо предотвратяването и/или
преодоляването им.

2. Показател „СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П2
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строителномонтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които
срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой
точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 10%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по
формулата:
П2: Оценка на показателя =Smin x 100
Sсъотв
Където:
Smin - най – краткият предложен срок за изпълнение на СМР на обекта съгласно
Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка
участници
Sсъотв – срок за изпълнение на СМР на обекта, предложен от оценявания участник
Важно!!! Предложеният срок за изпълнение на СМР следва да бъде в
календарни дни!
Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок за изпълнение на СМР не
отговарящ на изискванията.
3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3
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До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по
показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната
оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П3: Оценка на показателя =Цmin x 100
Цсъотв
Където Цсъотв е предложената цена за изпълнение на СМР на обекта съгласно
Ценовото предложение на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена цена за изпълнение на СМР на обекта
съгласно Ценовите предложения на всички участници.
ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да
направи проверка за аритметични грешки в приложената количествено стойностна
сметка. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая. При установена аритметична грешка – участникът се отстранява от
участие в обществената поръчка.
Участниците задължително разработват ценовите предложения при
съобразяване с прогнозните стойности на отделните видове дейности от предмета
на поръчката и общата стойност на поръчката, посочени в обявлението за поръчка
и документацията за участие.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за
изпълнение на поръчката, по-висока от прогнозната стойност, посочена в
обявлението и документацията за участие.

 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни
оценки на офертите им (КОФ) по гореописания ред, като на първо място се
класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка
(КОФ). Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно
съответната им комплексна оценка.
ІV.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Общи
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени
в документацията за участие.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от възложителя.
Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се
носи единствено от участниците.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
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Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не
отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник
от участие в процедурата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да представя самостоятелна оферта.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и
изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил
повече от една оферта, или е представил оферта с варианти.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил
дадено лице за подизпълнител, но не е приложил информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители от
ЕЕДОП, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в
хода на провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването
си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
2. Съдържание на офертата
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от
участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса,
посочен от възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която
се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес;
3. наименованието на поръчката.
При публично състезание опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е
определено, че може да бъде представен в копие, за такъв документ се счита този,
при който върху копието на документа представляващият участника е записал или
подпечатал „вярно с оригинала” и е положил саморъчно подписа си.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е
посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е
начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови
параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец № 6 и се
представя на хартиен и на електронен носител. Предлаганата цена трябва да е в
български лева без включен ДДС и с включен ДДС. При разлика между сумите
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изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
Всяка страница от Техническото предложение и всяка страница от Ценовото
предложение на поръчката трябва да е подписана и подпечатана от участника,
като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.
3.
Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на ПУ
„Стефан Караджа“ гр.Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 102,
деловодство, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., най-късно до часа и датата,
посочени в обявлението за обществената поръчка.
Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя
адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или
загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за
пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява
по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната
на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на
първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/
Промяна на оферта /с входящ номер/”.
Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва
входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във
входящ регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са
незапечатени или са с нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно. Тези
обстоятелства и причини за връщане се описват се вписват в регистъра.
V.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ
За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава
комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за
приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на
Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната
сграда на ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул.
„Димитър Талев“ № 102.
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При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците
се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения
час.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените
условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с
мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение,
той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри".
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от
присъстващите представители на другите участници да подпише техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Публичната част
от заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия.
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, и съставя протокол.
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 ги
посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация,
могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност
се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника.
Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя,
когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по
чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача
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датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по
чл.54, ал.2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите
по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с
предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения,
преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2,
сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани
в съответствие описания по-горе ред или ако критерият за възлагане е най-ниска
цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за
отстраняване от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на
основанията по чл.54 от ЗОП, и на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка.
Отстранява се и участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) 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, които са изброени в
приложение № 10 от ЗОП.
Отстранява се и участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72,
ал. 1 от ЗОП или чиято обосновка не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП,
Отстраняват се и участници, които са свързани лица.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. При
наличието на тази хипотеза комисията прилага разписаните правила в чл.72 от
ЗОП.
Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се
отразяват в доклад.
Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа
на комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите,
с които се изменят сроковете, задачите и съставът;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
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5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от
офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е
приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание,
когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.
Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на
комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и
др.
Докладът по чл.103, ал.3 от ЗОП се представя на възложителя за
утвърждаване.
В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава
или го връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за
приключване на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде
отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към
определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно
мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.
Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите
от преразглеждането на действията й.
VI. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение
за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният
изпълнител:
1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП ;
2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията
на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията
на обявената поръчка.
2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо
място:
1. откаже да сключи договор;
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2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал. 1 от ЗОП;
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
VІІІ. ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е.
от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение
на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да
послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността
на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на ПУ „Стефан
Караджа“ гр.Пловдив в банка: Уникредит булбанк - Пловдив:
IBAN: BG13UNCR75273154637501
ВІС: UNCRBGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в
банковата гаранция и в застраховка изрично се посочва договорът, по който се
представя гаранцията.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение
под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните съществени
условия:
 банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои
изцяло или на части от ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив, в зависимост от
претендираното обезщетение;
 банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане
на срока за изпълнение на договора;
 с банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно
плащане при първо писмено искане от ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив, в случай
че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за
изпълнение.
Когато определеният изпълнител е представил банкова гаранция,
възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията.
Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
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