
1 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ 001  ] 

Възложител: ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - гр. Плевен 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 2095 

Адрес: Плевен, жк. „Дружба“ 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Емил Райков 

Телефон: 00359 64872895 

E-mail: intelekts4et@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Ремонт на актова зала в ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - гр. Плевен” 

Кратко описание: Предвижда се почистване на цялото помещение, оформяне на площадки, 

направа на шлайфан бетон, изпълнение на замазки, мазилки, шпакловка, боядисване с латекс, 

доставка и монтаж на окачен таван и интериорни врати, доставка и полагане на фаянс, теракот и 

ламинат. Ще бъде изградена нова ВиК инсталация, ще бъдат доставени и монтирани мивки, 

батерии и моноблокове. Предвижда се също така доставка и полагане на кабели /ПВВМ, СВТ, 

FTP/, доставка и монтаж на осветителни тела, ключове и контакти. Ще бъдат изградени изцяло 

нови озвучителна, пожароизвестителна и ОВК инсталации. Ще бъдат доставени и монтирани 

пейки и мебели за залата. 

Изпълнението на СРР и СМР да се осъщестява при спазване на строителните правила и 

нормативни изисквания за дадения вид работа. Да се спазва технлогичната последователност по 

време на изпълнение на строителството. Да се спазват правилата за безопасност на труда, 

санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарни изисквания, одобрението проекти, 

предписанията на контролните органи по време на строителство, както и изискванията на 

действащите в страната нормативни документи.  

Изпълнителят е длъжен да изпълни строителството съгласно приложения в офертата му График 

за изпълнение на СМР, в срок посочен в техническото му предложение. Предметът на поръчката 

включва освен описаните в количествената сметка видове работи, изпълнението й на следните 

дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие 
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или допълнение към него: 

 доставка и влагане на нови строителни материали и оборудване, в съответствие с 

проекта 

 извършване на необходимите изпитване и лабораторни изследвания, и представяне на 

необходимата документация за това 

 водена на строителните книжа по време на изпълнение на строителството и изготвяне 

на пълен комплект екзекутивна документация за строежа 

 отстраняване на недостатъци и забележки от некачествено изпълнение на СМР при 

предаване на обекта на Възложителя 

 гаранционно обслужване на обекта, включващо отстраняване на проявилите се 

дефекти във времето, в което тече гаранционния срок, посочен в договора за строителство 

 

 

Място на извършване: ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - гр. Плевен. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 161 500.00 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 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: 

a. престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

b. престъпление по чл.159а - 159г от Наказателния кодекс; 

c. престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

d. престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

e. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

f. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

g. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

h. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

i. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

j. престъпление по 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: 

 е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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 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, принудителна административна

мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62,

ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на

труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

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

На основание чл. 54, ал. 3, основанието по т.3 за отстраняване 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; 

Основания за незадължително отстраняване 

Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура

по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на

чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е

чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,

съгласно законодателството в държавата, в която е установен;

2. лишен от правото да упражнява професия и/или дейност свързана с предмета на

настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено

нарушението ;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато

нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

• повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването,

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща

информация;

• получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за

възлагане на обществена поръчка;

Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и 7, и чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки 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.

Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които представляват

участника) и Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, участникът, избран за

изпълнител, представя съответните документи, описани в чл.58 от ЗОП

Възложителят няма да изисква представянето на документите по чл.58, ал.1, когато

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или

достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по служебен път.

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да

представи доказателства, съгласно чл.56, ал.1, т.1-3 от ЗОП, 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, включително начислените лихви и/или глоби

или, че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Не се изисква 

  

Икономическо и финансово състояние:  

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от 

ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5. ал.2. от Наредба за условията и реда 

за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва 

да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, 

вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на 

задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде 

придружена е декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на действие на 

договора, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на 

договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 

не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на 

територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за 

професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние: Участникът трябва да 

представи копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в 

строителството”. 

  

Технически и професионални способности:  

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. 

Под „Сходни и идентични с предмета на поръчката” следва да се разбира: рехабилитация 

и/или изграждане на зала/и за обществено обслужване. 

Участникът в процедурата трябва да представи в офертата Декларация за опита на участника, 

съдържаща списък с изпълнените дейности, Приложение № 11. 

 

2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, 

включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на 

качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: 

Ръководител обект: строителен инженер с образователна степен магистър, специалност 

"ПГС/ССС" или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. 

Технически ръководител - да има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или 

„строителен техник” и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, т.2 от 

ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като технически ръководител на поне един 

обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. 

Инженер - Геодезист - с придобита образователно-квалификационна степен минимум 

„бакалавър”, специалност „Геодезия“ или еквивалентна, с професионален опит като геодезист 

на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. 

Контрол по качеството - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с 

професионален опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж с 

предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. 

Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт 

за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
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правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, с 

професионален опит като експерт „БЗС“ на поне един обект/строеж е предмет и обем, 

идентичен или сходен, с тези на поръчката. 

*Под обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се

разбира рехабилитация и/или изграждане на зала/и за обществено обслужване.

Участникът в процедурата трябва да представи списък с лицата, които ще участват в

изпълнението на поръчката, както и необходимата квалификация - Приложение № 7.

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: 1. Срок за изпълнение (СИ)    Тежест: 40 

 Име: 2. Предложена цена (ПЦ)                 Тежест: 60 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [22.06.2018год.]          Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.09.2018год.]          Час: (чч:мм) [17:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.06.2018год.]           Час: (чч:мм) [13:00] 

Място на отваряне на офертите: В сградата  на ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - гр. Плевен  на адрес: гр. 

Плевен 5806, жк. „Дружба“,  кабинета на Директора. 

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не    

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 



,ll,pyra uecj,opMa._uH (1<0wmo e npw10:J1CU.Mo): [ ...... ] 

Tiop'blfKaTa ce qnrnaHCHpa C'bC cpe)].CTBa OTITyCHaTH OT MHHHCTepCTBOTO Ha o6pa30BaHHeTO H 

Hayi<aTa.Ha'lHH Ha ruiainaHe: 
- AsaHCOBO ruiall{aHe B pa3Mep OT 20 % (.lJ.B3,lleCeT npou;eHTa) OT 061.I.{aTa CTOHHOCT Ha )].OfOBopa

CJie)]. H3,llJie)l(HO npe)].CTaB.SIHe OT CTPaHa Ha M3Il'bJIHHTeJUI Ha rapattu;IDI 3a o6e3neqasatte Ha aBaHCOBOTO 
ruiall{aHe s pa3Mep Ha u;eJIIDI asaHC (100%) u opHrnHanHa )].aH'b'lHa cl>aKTYpa, IlO)].IlHCaHa OT 
yn'hJIHOMOI.I.{eHo )].JI'b)KHOCTH0 nuu;e Ha B'h3JIO)KITTeJ'UI; 

- Me)K)];HHHH ruiall{aHIDI B pa3Mep )].0 80 % (oceM)].eCeT npou;eHTa) OT 061.I.{aTa CTOHHOCT Ha
)].0f0B0pa - CJie,l.J, H3TI'bJIHeHHe Ha C'b0TBeTCTBall{IDI no OCTOHHOCTeHaTa K0JIH'leCTBeHa CMeTKa o6eM 
pa60TH, B'b3 0CH0Ba Ha C'bCTaBeHH H IlO)].IlHCaHH CMeTKH, np0T0K0JJH H npe)].CTaBeHH )].0KYMeHTH no 'lJI. 
4, T. 1 H opunrnanHa cpaICTYpa OT M3TI'b.JillliTEJUI; 

- OKOHqaTeJIHO nJTall{aHe B pa3Mep Ha 0CTaTbKa OT )].0fOB0peHaTa CTOHHOCT - CJie)]. no.n.m1cBaHe
Ha TipOTOKOJI 3a ycTaH0B.si:BaHe fO)].H0CTTa 3a nomBaHe Ha CTP0e)Ka (npHJIO)KeHHe }fa 15) OT Hape)].6a N!! 
3 OT 31 IOJIH 2003 r. 3a C'bCTaB.si:He Ha aKT0Be u np0T0K0JIH no speMe CTPOHTeJICTB0TO H opHrnHanHa 
q>aKTYPa OT M3TI'b.JIHMTEJUI. 
CpoK 1a u1n1,J1ueune ua nop1,11KaTa - CpoK'hT 3a H3Il'hJIHemre Ha nopbqKaTa He M0)Ke .n.a 6'h.n.e no
.D.'hJI'hr OT 180 /cTo u oceM.n.eceT/ KaneH.D,apHH .lJ.HH. CpoK'hT 3anoqsa .n.a Te11e OT .n.aTaTa Ha no.n.nucsaHe Ha 
np0T0K0JI 3a 0TKpHBaHe Ha CTP0HTeJIHaTa nJT0I.I.{3,llKa Ha CTP0e)Ka (o6p. 2a) )].0 3aB'hpUIBaHe Ha 
CTP0HTeJICTB0T0 H npe)].aBaue Ha o6eKTa Ha B'h3J10)KHTeJI.si: C Il0)].nHCBaHe Ha aKT o6pa3eu; 15. 
1. C1,.z.1,piKaeue ua ocj,epTaTa: OnHc Ha .ll.0KYMeHTHTe - cso6o.n.eH TeKcT; MHcpopMau;HoHeH JIHCT -
TipHJIO)KeHHe N!! 1; OpHrHHan HJIH K0ilHe Ha .D,OKyMeHT - yqpe)].HTeJieH aKT, .D,OfOB0p, cnopa3YMeHHe HJIH
.n.pyr npHJI0)KHM .ll.0KYMeHT, OT KOITTO .n.a e BH.D,H0 npaBH0T0 OCH0BaHHe 3a C'h3)].aBaHe Ha o6e.D,HHeHHeTo -
npH yqacTHHK O6e)].HHeHHe; ,[(eKJiapau;IDI no 'lJI. 54, an.I, T. 1, 2 u 7 OT 3OTI - TipHJIO)KeHHe N!! 2;
,[(eKJiapau;u.si: no 'lJI. 54, an.I, T. 3-5 OT 3OTI - TipHJIO)KeHHe N!! 3; ,[(eKJiapau;IDI no 'lJI. 55 - TipHJio)KeHHe
.N24; .[(OKYMeHTH 3a )].0Ka3BaHe Ha npe)].npHeTHTe MepKH 3a H3,lle)l(,[(HOCT, K0faTO e npHJI0)KHM0;
,[(OKYMeHT 3a yn'bJIH0M0I.I.{aBaHe, K0raro JIHI..J;eT0, KOeT0 no.n.asa ocpepTaTa, He e 3aKOHHIDIT npe.D,CTaBHTeJI
Ha yqacTHHKa; TexnHqecKo npe)].JI0)KeHHe - TipHJio)KeHue N!! 5; U:eHoBo npe)].JI0)KeHue - TipHJIO)KeHue
.N!! 6; CnHC'bK Ha eKCilePTff - TipHJIO)KeHHe N!! 7; ,[(eKJiapau;IDI 3a HelH3IlOJJ3BaHeTO Ha no.D,H3n'bJIHHTeJI -
TipHJio)Kettue N!! 8; ,[(eKJiapaQIDI 3a cunacueTo Ha no.D,H3Il'hJIHHTeJJ - TipHJIO)KeHHe N!! 9; ,[(eKJiapau;IDI 3a
Cila3BaHe Ha 33,ll'bJI)KeHIDITa, CBbp3aHH C )].aH'bu;H H OCHryp0BKH, �Ila3BaHe Ha OK0JIHaTa cpe)].a, 3aKpHJia
Ha 3aeTocTTa u ycnosu.si:Ta Ha TPY.D. - TipHJio)KeHHe .N!! 1 O; ,[(eKJiapau;u.si: 3a onHT Ha yqaCTHHKa -
TipHJio)KeHHe N!! 11; ,[(eKJJapau;u.si: no 'lJI. 65, an. 3 OT 3OTI -TipHJIO)KeHue N!! 12; ,[(eKJiapau;u.si: no 'lJI. 3, T.
8 OT 3aKOHa 3a HKOH0MH'leCKHTe H q>HHaHCOBHTe 0TH0IUeHIDI C .ll.PY)KeCTBaTa, perHCTPaHH B
IOpHC)].HKI..J;IDI C npecpepeuu;uaneH )].aH'b'leH pe)KHM, CBbp3aHHTe C T.Sl:X JIHu;a H TeXHHTe )].eikTBHTeJIHH
co6CTBeHHQH -no 06pa3eu; Ha yqacTHHu;HTe-TipHJI0)KeHue N!! 13;

,ll,aTa ua uacTOHIQaTa o6sea 

am: OO/MM/2222 04.06.2018 f0.D,. 

B'LJJIO�HTeJI 

TpeTe nMeua: (Jloonuc u net1am) EMHJI PaiiKOB 

,ll,JI'biKHocT: JfupeKmop Ha If <PCT "HHTEJIEK
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