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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net и  

гр. Нови пазар, ул. "Христо Ботев" № 22, тел. 0537 / 2 20 92, е-mail: mbalnp@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРДИЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: П 

   /д-р Атанас Атанасов/ 

 

УКАЗАНИЯ 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

 

С ПРЕДМЕТ: 

 „Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен” 
АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане в експлоатация и 

сервизиране на асансьорна уредба” 

 

 І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Данни за Възложителя 
 
„МБАЛ – Шумен” АД 

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 

Електронна поща – mbal-shumen@ro-ni.net 

Тел. 054 800749 

Факс: 054 800751 

1.2.  Пълен достъп до обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната 

интернет страница на „МБАЛ – Шумен” АД www.mbal-shumen.com, раздел „Профил на 

купувача”. 
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 ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 

2.1.  Предмет на поръчката: Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически 

блок на „МБАЛ – Шумен” АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане 

в експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба”. 

2.2.  Обем: Обемът на поръчката следва да е съгласно приложената количествена сметка. 
2.3.  Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, 

(събиране на оферти с обява).   

2.4. Мотиви за избор на процедурата: обектът на процедурата представлява самостоятелен 
строеж и съгласно чл. 21, ал. 16 от ЗОП вида на процедурата се определя съобразно прогнозната 

стойност на строителството. Налице е самостоятелен строеж по смисъла на §2, т. 51 от ДР на 

ЗОП - резултат от строителни работи или дейности в областта на строителството, който е 

достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция. Съгласно 

прогнозната стойност на строителството, приложимият вид процедура е съгласно чл. 20, ал. 3, 

т. 1 от ЗОП. В предмета на процедурата се включват и необходимите доставки и услуги, 

предвид наличието на фактическа и функционална връзка между изпълнението на строеж и 

доставката и монтажа на асансьорна уредба. 

2.5.   Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за 
представяне на варианти в офертите. 

2.6. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 
20 календарни дни. Участник, предложил срок за изпълнеине под 20 календарни дни ще 
бъде отстранен от процедурата. Срокът, определен в договора започва да тече след 
получаване на разрешение за строеж. 

2.7. Място на изпълнение: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, Хирургически блок 

2.8. Прогнозна стойност: 250 000 лева (двеста и петдесет хиляди лева) без включен ДДС. 

Посочената стойност представлява максимален финансов праг за възложителя. Посочената 

прогнозна стойност представлява максимално допустимият бюджет, с който възложителят 

разполага за изпълнение на поръчката. Ценовите оферти не трябва да надхвърлят посочения 

максимален финансов праг от 250 000 лв. без ДДС. В цената следва да бъдат включени всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в 

техническата спецификация, както и стойността на допълнително възникнали и непредвидени 

работи, които ще се доказват в процеса на строителството, в размер до 10 % от цената на 

строителството, изчислени по ценови показатели, предложени от участника. Участник, 
предложил цена, по-висока от посочената прогнозна стойност, ще бъде отстранен от 
участие. 

2.9. Финансиране и начин на плащане: Финансирането ще се осигури от бюджета на 

„МБАЛ – Шумен” АД. Предвижда се авансово плащане в размер на 40 % от цената по договора, 

две междинни плащания за завършен етап, всяко в размер на 20 % от цената по договора, и 

окончателно плащане в срок до 5 работни дни след  приемане на обекта от възложителя, 

съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ и представяне на фактура от изпълнителя, като от сумата на 

окончателното плащане се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., 

когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

СМР се извършват в съответствие с разпоредбите на техническото законодателство и по-

специално в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на 
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асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради  и НАРЕДБА № 4 от 1 юли 

2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 

за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

1. Технически изисквания и изисквания за безопасност: 
1.1. Строително-монтажните работи следва да се извършат, съгласно действащите в 

Република България нормативни документи; 

1.2. При изпълнението на СМР е необходимо да се опазват от повреди елементите на 

сградата, които не са обект на тази обществена поръчка, да се възстановяват засегнатите 

съществуващи съоръжения;  

1.3. Предвид спецификата на възложителя няма да се допуска ползване на съществуващите 

асанасьори за осъществяване на товаро-разтоварна дейност. 

1.4. Изпълнителят носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на 

Възложителя и на други засегнати страни; 

1.5. Стриктно да се спазват всички изисквания, съгласно ЗУТ и наредбите към него, 

касаещи изпълнението на настоящата поръчка. Възложителят не носи отговорност за 

производствени аварии и непредвидени нежелани събития, които принасят вреди на 

Изпълнителя и на други засегнати страни; 

1.6. Класираният на първо място и избран за Изпълнител участник следва да осигури 

стриктно спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия за труд 

/ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия за труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

1.7. След изпълнението на СМР,  Изпълнителят следва да извърши проверка на всички 

вложени и монтирани съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност. 

Всяко съоръжение следва да бъде проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или 

несъответстващи части и обща безопасност; 

1.8. Да проведе необходимите единични изпитания на машините и съоръжението, като 

представи изпитателните протоколи, както и изискуемата документация за експлоатация на 

съоръжението, заверена от ГД „ДИТН“.(чл.176, ал.1 от ЗУТ)  

1.9. След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалният вид – да изтегли цялата си механизация и 

не вложените материали, да почисти площадката от отпадъци; 

2. Техническа спецификация  
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на дейностите, 

подробно описани в представените по-долу техническа спецификация и количествена сметка. 

Изграждането на  асансьорната уредба да се извърши по одобрения технически проект. 

Одобреният технически проект заедно с придружаващата документация ще бъде предоставен 

на лицето, избрано за изпълнител при сключване на договора. 

Проектът съдържа следните части:  Архитектурна,  Конструктивна,  Електро, ПБ, ОВ, 

Технология и Конструктивна експертиза.  

 Асансьорът до сутерена ще се изгражда монолитно от стоманобетон, а от партера до 

покрива е разработена метална конструкция. 

Бетон клас В25 с Rв=1.45 kN/m2 

Стомана АI- Rs=22.5 kN/m2 

Стомана АIII- Rs=37.5 kN/m2 

Стоманената конструкция е предвидена да се изгради от колони със сечение 140/140/5 мм и 

греди със същото сечение. 

- Заваръчни материали с клас на якост Е450 или еквивалент; 

- Електроди за ръчно заваряване Е46 по БДС 5517-77 или еквивалент; 

- Заваръчна тел марка 3в-08ГА за автоматизирано заваряване под флюс по БДС 5084-86 или 

еквивалент. 
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- Заваръчна тел марка 3в-08Г2C за полуавтоматизирано заваряване в среда на СО₂ по БДС 

5084-86п или еквивалент. 

Минимално изискване -стоманобетоновата конструкция на фундаментите да е с дебелина 60 на 

фундамента и стени по 25см. Същата ще се излее върху подложен бетон, изпълнен така че да 

достигне до дъното на съществуващите фундаменти. 

Стоманената конструкция ще се разположи в отвор в съществуващата стоманобетонова плоча. 

Отворът ще се изпълни чрез внимателно изрязване на плочата, при стремеж максимално да се 

запази съществуващата армировка, без тя да се изрязва. 

Задължително е плочата, както в полето, така и в конзолната си част (балкона) да бъде 
надлежно подпряна с поне 3бр/м2 подпори – тип „Хюнебег“ или еквивалентни, преди да се 
започне изрязването ѝѝѝѝ! 
Отворът в плочата ще бъде обрамчен със стоманен П-профил. За този профил ще се завари 

съществуващата армировка от плочата, като впоследствие частта ѝ, която попада в отвора ще 

бъде премахната. П-профилът ще бъде закрепен към стоманобетоновата плоча чрез анкери за 

бетон, а оставащата след това фуга, ще се запълни с филцов бетон. 

Стоманената конструкция е предвидена да се изгради от колони със сечение 140/140/5 мм и 

греди със същото сечение. 

На всеки етаж стоманените колони ще бъдат свързани с обрамчващата плочата греда чрез 

заварки,като необходимата дистанция и несъвършенства ще бъдат коригирани с помощта на 

равнораменни ъглови профили и заварка. 

Всички стоманени елементи са от стомана клас S275JR или еквивалент. 

Да се изпълни антикорозионната защита на стоманената конструкция. 

Осветителната инсталация на асансьора ще бъде изпълнена с кабел тип СВТ 3х1,5мм
2
 от 

ТАс. На всяко ниво ще се монтира осветително тяло с LED лампа 10W за технически нужди. 

Включването ще се осъществи от ключ за осветление, който ще бъде монтиран вътре в таблото 

за управление на асансьорната уредба. Предвижда се подмяна на осветителите в зоната 

обхващата строително-монтажните работи свързани с изпълнението на асансьора. Ще се 

монтират нови осветителни тела с LED източник на светлина, които ще бъдат захранени от 

съществуващ кабел от ЕТ в гофрирана тръба Ø16мм над окачен таван. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 

№ Вид работа Един. 
мярка 

Коли 
чество 

І Ч А С Т   А Р Х И Т Е К Т У Р Н А   
01 ДЕМОНТТАЖНИ РАБОТИ   
 Разбиване на тухлена зидария 25 см м3 6,20 

 Разбиване на стени от гипсокартон м2 32,87 

 Демонтаж на предстенна обшивка от гипсокартон м2 21,45 

 Демонтаж на метален парапет м 5,17 

 Демонтаж на вътрешна дограма - врати м2 13,86 

 Демонтаж на вътрешна дограма - витрини м2 234,52 

 Демонтаж на растерен окачен таван м2 11,40 

 Демонтаж на ламперия по стени м2 84,35 

 Разбиване на отвор в стена от стъклени тухли м2 0,17 

02 МОНТАЖНИ РАБОТИ   
 Нови стени от газобетон 15 см м2 556,09 

 Нови стени от газобетон 25 см м2 10,34 

 Доставка и монтаж на готови щурцове над асансьорна врата 

/180 х 12 х 6,5 см/ 

 

бр. 

 

12 

03 МАЗИЛКИ   
 Гипсова мазилка и шпакловка по нови стени от газобетон м2 437,22 

 Гипсова шпакловка на фуги по вътрешни стени в асансьорна шахта      м2 472,77 
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 Гипсова шпакловка по гипсокартон м2 190,47 

 Изкърпване на 20 % от съществуваща вътрешна мазилка по стени     м2 67,27 

 Изкърпване на 20 % от съществуваща вътрешна мазилка по тавани     м2 72,46 

04 ИЗОЛАЦИИ   
 Акустична изолация от плочи от каченна минерална вата 5 см м2 23,33 

 РЕ фолио м2 7,58 

 Битумен грунд по бетонови стени под терен м2 21,53 

 Битумна хидроизолация 2 пласта м2 29,11 

 Мембрана за защита на хидроизолацията м2 21,53 

05 НАСТИЛКИ   
 Почистване на настилка от мрамор м2 45,80 

 Почистване на настилка от мозайка м2 28,02 

 Первази от гранитогрес м 129,69 

06 ОБЛИЦОВКИ   
 Почистване на мраморна облицовка м2 27,50 

 Фаянсова облицовка по стени на лепилен слой м2 23,33 

 Каменна облицовка на лепилен разтвор около отвори на асансьорни 

врати 

 

м2 

 

61,83 

07 СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ   
 Стени от гипсокартон с дебелина 10 см м2 81,71 

 Предстенна облицовка от гипсокартон м2 109,13 

 Пренареждане на растерен окачен таван м2 29,07 

 Вертикално обзиждане с гипсокартон над витрина при съществуващ 

окачен таван в коридор 

 

м2 

 

27,05 

 Оформяне на отвор за асансьорна врата от гипсокартон м2 61,93 

08 БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ   
 Грунд и латекс по шпакловани стени от гипсокартон м2 190,47 

 Грунд и латекс по шпакловани стени м2 773,53 

 Грунд и латекс по шпакловани тавани м2 362,29 

09 ДОГРАМА   
 Доставка и монтаж на вътрешни врати м2 11,07 

 Доставка и монтаж на вътрешна врата на щок м2 1,89 

 Доставка и монтаж на вътрешна метална врата м2 1,80 

 Доставка и монтаж на вътрешна врата с граница на ПУ ЕI 60 м2 3,80 

 Доставка и монтаж на външна врата с граница на ПУ ЕI 60 м2 3,80 

 Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви витрини, вкл. 8 бр. 

двойни врати 180/205 см 

 

м2 

 

63,90 

10 РАЗНИ РАБОТИ   
 Доставка и монтаж на болничен асансьор от клас ІІІ с номинален 

товар 1275 кг, размери на кабината 1200/2300 мм 

 

бр. 

 

1 

 Доставка и монтаж на решетка за вентилационен отвор 50/30 см 

/машинно помещене/ 

 

бр. 

 

1 

 Доставка и монтаж на декоративно РVС фолио за прозорци при 

асансьор 

 

м2 

 

80,29 

 Доставка и монтаж на рифелова ламарина ЛТ 55(б=1) м2 10,43 

 Доставка и полагане на огнезащитна боя с клас на  огнеустойчивост 

R 90 по хоризонтални греди 

 

м2 

 

107,06 

 Пренасяне на строителни отпадъци м3 40 

 Превоз на строителни отпадъци, вкл. товарене и разтоварване м3 40 

ІІ Ч А С Т   ЕЛ.   
 Демонтаж на осветителни тела бр.  40 

 Доставка и монтаж на аплик за монтаж на стена с LED 10W, IP 65 бр. 16 
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 Доставка и монтаж на осветително тяло  LED 34 W за окачен таван     бр. 8 

 Доставка и монтаж на осветително тяло LED 34 W за директен 

монтаж 

 

бр. 

 

32 

 Доставка и монтаж на ключ еднополюсен бр. 20 

 Доставка и монтаж на ключ девиаторен бр. 4 

 Доставка и монтаж на конзола бр. 24 

 Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж, кръгли     бр. 30 

 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 250 

 Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х16 мм2 м 80 

 Изместване на съществуващ димно-оптичен датчик бр. 14 

 Доставка и монтаж на димно-оптичен датчик бр.  9 

 Доставка и монтаж на кабел J-Y (st)Y 2х1.0 мм2 м 115 

 Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø 16 мм м 100 

ІІІ Ч А С Т   О В   
01 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ   
 Доставка и монтаж на медна тръба Ø 18х1 – вкл. фитинги и 

спомагателни материали 

мл 8 

 Доставка и монтаж на черна газова тръба 11/2” на заварка по БДС EN 

10216 

бр. 28 

 Доставка и монтаж на черна газова тръба 2” на заварка по БДС EN 

10216 

бр. 16 

 Доставка и монтаж на черна газова тръба 3” на заварка по БДС EN 

10216 

бр. 32 

 Доставка и монтаж на черна газова тръба 4” на заварка по БДС EN 

10216 

бр. 14 

 Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 20 мм с 

алуминиево фолио за тръба 11/2” 

бр. 28 

 Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 20 мм с 

алуминиево фолио за тръба 2” 

бр. 16 

 Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 20 мм с 

алуминиево фолио за тръба 3” 

бр. 32 

 Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 20 мм с 

алуминиево фолио за тръба 4” 

бр. 14 

 Доставка и монтаж на коляно 90º за тръба 11/2” бр. 8 

 Доставка и монтаж на коляно 90º за тръба 2” бр. 6 

 Доставка и монтаж на коляно 90º за тръба 3” бр. 10 

 Доставка и монтаж на коляно 90º за тръба 4” бр. 4 

 Укрепваща конструкция кг 100 

02 ПРОТИВОДИМНА ВЕНТИЛАЦИЯ   
 Съоръжения   
 НВ-асансьор – доставка и монтаж на аксиален вентилатор CAF 710 Ø 

710 – L – 590 мм – 104 кг с вградено инверторно управление и меки 

връзки – режим 50 Ра – Vнг=10 000 м
3
/h, Рнг=200 Ра – управление от 

ПИ 

бр. 1 

 Предверия – доставка и монтаж на кръгъл канален вентилатор 

Vнг=800 м
3
/h, Р=100 Ра, р-ри Ø 200 мм, меки връзки и управление от 

ПИ  

бр. 1 

 Материали   
 Доставка и монтаж на мрежеста решетка Ø 200 бр. 2 

 Доставка и монтаж на мрежеста решетка Ø 710 бр. 1 

 Доставка и монтаж на кръгъл метален въздуховод Ø 200 мл 10 

 Доставка и монтаж на кръгъл метален въздуховод Ø 710 мл 3 

 Доставка и монтаж на кръгъл метален въздуховод Ø 560 мл 4 
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 Доставка и монтаж на коляно 90 за въздуховод Ø 560 бр.  1 

 Укрепваща конструкция кг 80 

 Доставка и монтаж на защита на въздуховод Ø 200 до ЕI 120 мл 10 

03 ДЕМОНТАЖ   
 Демонтаж на метални тръби до 11/2” мл 72 

 Демонтаж на метални тръби от 11/2” до 4” мл 90 

 Демонтаж на чугунен радиатор до 20 гл бр. 12 

 

 3.Оглед на обекта и запознаване с техническия проект 
 Участниците са длъжни преди подаване на офертата да се запознаят на място с обекта и 

с техническия проект и да подпишат Протокол за оглед на обекта и запознаване с техническия 

проект /по образец/  в присъствието на длъжностно лице на възложителя. Протоколът се 

прилага към офертата на съответния участник. 

 
4. Контрол  
Контролът на изпълнение ще се упражнява от избран, чрез съответната процедура по 

ЗОП Консултант, който ще упражнява изискващият се по ЗУТ строителен надзор по време на 

строителството. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите посочени в 

техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за 

изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, 

спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния 

срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират 

своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък 

срок.  

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема 

съгласно реда определен в Наредба №2 на МРРБ за разрешаване ползването на обектите в 

Република България. След получаване на Разрешението за ползване започват да текат 

гаранционните срокове.   

 

5. Изисквания за опазване на околната среда 
От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и 

прилежащите към трасето имоти, както и спазване на екологичните изисквания по време на 

строителството и спазване инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, 

съобразно действащата нормативна уредба за околната среда. 

 

6. Приемане на изпълнените работи  
Предаването и приемането на извършените СМР – предмет на настоящата поръчка ще се 

удостоверява със съставяне на  Констативен протокол за установяване на действително 

извършени работи, подписан от представители на страните по договора. Всеки констативен 

протокол се придружава от необходимите протоколи съставени по реда Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на 

вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. 

Гореизброените документи, се изготвят в два еднообразни екземпляра. 

След окончателното приключване на СМР консултантът, упражняващ строителния 

надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. 

 
  7. Гаранционни срокове 
  Всеки участник трябва да предложи общ гаранционен срок в години за всички видове 

строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционният срок 

следва да са съобразен с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съобразно предмета на обявата. 
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  ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
  При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се 

задължава:  

3.1.Да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в 

строителството, съгласно с: 

• одобрения технически проект и издаденото разрешение за строеж 

• офертата с приложенията към нея;  

• действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ. 

3.2.Да влага в строителния процес при изпълнението на СМР на обекта качествени материали, 

конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по 

БДС или еквивалентно; 

3.3.Да обезпечи работата си с необходимите машини и съоръжения; 

3.4.Да съставя всички изискуеми актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. и др., 

съгласно Техническата спецификация и проекта на договора. 

При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, Възложителят предоставя на 

избрания изпълнител копие от одобрения технически проект заедно с придружаващата 

документация, обяснителна записка и чертежи.  

 ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 4.1. Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

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

образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно 

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

посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие. 

4.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник,  не може да представя самостоятелна оферта. 

4.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

4.4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

4.5. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 

4.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое 

от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП, а именно : 

• 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; 

• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава – членка или трета страна; 

• 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 кандидатът или участникът е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

• е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
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критериите за подбор или не е предоставил изискващата се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; 

• е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 

от ДР на ЗОП: „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови 

служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 

подготовката на възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 

3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който 

би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 

връзка с възлагането на обществената поръчка. Текстът на чл. 2, ал. 3 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: „Облага е всеки доход в 

пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и 

предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или 

почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от 

пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или 

обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно 

събитие.“  

4.7.   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, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. 

За тази цел участникът може да докаже че: 

• 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; 

• е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

• е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно в съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

4.8. В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат 

доказателства в подкрепа на същите. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от 

участника мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работа на 

комисията. 

4.9. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в 

процедурата и съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на 

документите, описани в настоящите указания за участие. 

4.10. Лицата, които декларират липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 2, и 7 от ЗОП 

са лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява. 

4.11. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 2, и 7 от ЗОП  ( по 

образец, приложение към офертата). 

4.12. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
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разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора 

за създаване на обединението. 

4.13. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под 

която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

4.14. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителният акт,  споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

4.15. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка. 

4.16. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва 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. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 

регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му  за извършеното класиране и преди 

подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

4.17. Възложителят отстранява от участие във възлагането на участник, който е 

обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице 

някое от посочените в чл.54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване 

4.18. 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. 

4.19. 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. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е за изпълнителя. 

4.20. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

4.21. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

• за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата; 

• новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейности. 

4.22. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условия, заедно с 

копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от 

тяхното сключване 

4.23. Участниците могат да с позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

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

финансовото състояние и техническите способности. 
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4.24. 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 

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от горните условия. 

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 

 

  V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 

5.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 
5.1.1. Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на 

строителя към Камарата на строителите в България за първа група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 
от ПРВВЦПРС, строежи минимум втора категория. Когато участникът е чуждестранно лице, то 

той следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата 

членка, в която е установен. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, 

такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва 

строителни дейности. 

          За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от Удостоверението 

за вписване в ЦПРС,  или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са 

установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници). 

 5.1.2. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписването му в 

регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за 

извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. 

 За доказване на това  обстоятелство се представя заверено копие от удостоверение за 

вписване в регистъра на ДАМТН . 

5.2. Икономическо и финансово състояние 
  5.2.1. Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството” - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или 

еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с 

чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), съответстваща на категорията на строежа, обект на поръчката, с общ 

лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.                 

          За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от валидна 

застрахователна полица за професионална отговорност на строителя. 

 5.2.2. Участникът следва да разполага със застраховка „Трудова злополука” по 

отношение на дейностите, свързани с доставката и монтажа на асансьорната уредба. 

 За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от валидна 

застрахователна полица за застраховка „Трудова злополука”. 

 Двете застраховки следва да са със срок на валидност минимум два месеца след 

срока за подаване на оферти. 

 

5.3.Технически и професионални способности  
  5.3.1. Участникът следва да разполага с опит в идентично или сходно строителство, 

доставка и монтаж, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата. 

  Минимални изисквания: 
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- Да разполага с опит в поне една изпълнена строително-ремонтна дейност и/или 

реконструкция в сгради за обществено ползване; 

- Да разполага с опит в производство и/или доставка, монтаж, пускане в 

експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба за ползване от минимум 12 /дванадесет/ лица 

в сгради за обществено ползване и/или жилищни сгради. 

Изпълнението на изискването се доказва посредством представяне на Списък на 

строителството и производството/доставки и монтаж идентично или сходно с предмета на 

поръчката. За посоченото строителство и производство/доставки и монтаж, което е 

идентично или сходно с предмета на поръчката, участникът прилага 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. 

5.3.2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно 

стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентни, с обхват /сфера на 
дейност/, относим към предмета на поръчката.  

Изпълнението на изискването се доказва посредством предоставяне на заверено копие 

на валиден сертификат. В обхвата на сертифициране следва да се включва строителство 

и/или преустройство и/или реконструкция на сгради и/или производство/доставка и монтаж и 

сервизно обслужване на асансьори. 

5.3.3. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната 

среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или EN ISO 14001:2015 или еквивалентни, или 

съгласно екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или еквивалентно, с 

обхват /сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката. 

В обхвата на сертифициране следва да се включва строителство и/или преустройство 

и/или реконструкция на сгради. 

Изпълнението на изискването се доказва посредством предоставяне на заверено копие 

на валиден съответен сертификат. 

5.3.4. Участникът следва да разполага със следния минимален персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката: 

- най-малко 1 (едно) технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а от ЗУТ; 

- най-малко 3 (три) лица – строителни работници  

• експерт контрол по качеството; 

• експерт по здравословни и безопасни условия на труд; 

• минимум 1 /едно/ лице, което да притежава документ за правоспособност, съгласно 

Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за 

упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"; 

• минимум 2 /две/ лица - сервизни техници, обучени за сервизна поддръжка от 

производителя на асансьорната уредба 

Не се допуска  лица от екипа на участника да съвместяват две или повече функции.  

Изпълнението на изискването се доказва посредством представяне на списък с 

предложените експерти, с посочване на трите им имена, образование, професионална 

квалификация, документи за придобита квалификация /сертификати/ удостоверения. 

 

5.3.5. Участникът следва да разполага със собствена или наета сервизна база  на 

отстояние до 30 мин. от местоположението на обекта.  

Изискването се доказва посредством декларация за наличие на сервизна база собствена 

или наета, с посочване на адрес. 

   5.3.6. Участниците могат  да се позоват на капацитета на трети лица (подизпълнители), 

независимо от правната връзка между тях. Участниците посочват в офертата подизпълнителите 

и дела от поръчката, който ще им възложат. 

       За доказване на това обстоятелство се попълва Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за  

подизпълнители  (попълва се от участника). 
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  Подизпълнителите  трябва да отговарят на съответните критерии за подбор  и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата (чл.54,ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП) 

           За доказване на горните обстоятелства Подизпълнителите попълват декларации по 

образец. 

  След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

 VІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

като критерият за възлагане е  оптимално съотношение качество/цена.  
Комплексната оценка (КО) се определя като сума от оценките на отделните показатели, 

а именно: 

КО = ТО + ФО 

ТО = Т1 + Т2 + Т3 

Т1 - качество на организация на работния процес и мерки за преодоляване на риска – 
максимум 40 точки  

№ Качество на организация на работния процес  точки 
1 В предложението на участника са налице следните компоненти:  

- описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали, които ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид 

СМР и тяхното съответствие с техническите норми и стандарти за 

постигане на висококачествено изпълнение на поръчката, вкл. чрез 

представяне на сертификати за основните материали; 

- план за използването на основните строителни материали; 

- технически проект на асансьорна уредба; 

- дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес  

върху пациенти и персонал на възложителя; 

- концепция за изпълнение на строителните и монтажни дейности с 

предложена взаимообвръзаност между конкретните работи и срока за 

изпълнение. Участникът е представил конкретни аргументи за 

организацията и мобилизацията на ресурсите за навременното и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 

40 точки 

2 В предложението на участника са налице поне три от следните компоненти:  
- описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали, които ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид 

СМР и тяхното съответствие с техническите норми и стандарти за 

постигане на висококачествено изпълнение на поръчката, вкл. чрез 

представяне на сертификати за основните материали; 

- план за използването на основните строителни материали; 

- технически проект на асансьорна уредба; 

- дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес  

върху пациенти и персонал на възложителя; 

- концепция за изпълнение на строителните и монтажните дейности с 

предложена взаимообвръзаност между конкретните работи и срока за 

изпълнение. Участникът е представил конкретни аргументи за 

организацията и мобилизацията на ресурсите за навременното  и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 

20 точки 

3 В предложението на участника са налице поне два от следните компоненти  10 точки 
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- описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали, които ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид 

СМР и тяхното съответствие с техническите норми и стандарти за 

постигане на висококачествено изпълнение на поръчката, вкл. чрез 

представяне на сертификати за основните материали; 

- план за използването на основните строителни материали; 

- технически проект на асансьорната уредба; 

- дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес  

върху пациенти и персонал на възложителя; 

- концепция за изпълнение на строителните и монтажни дейности с 

предложена взаимообвръзаност между конкретни работи и срока за 

изпълнение. Участникът е представил конкретни аргументи за 

организацията и мобилизацията на ресурсите за навременното и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 

4 В предложението на участника е налице поне един от следните 

компоненти:  

- описание на видовете и характеристиките на основните строителни 

материали, които ще се използват за изпълнението на всеки отделен вид 

СМР и тяхното съответствие с технически норми и стандарти за постигане 

на висококачествено изпълнение на поръчката, вкл. чрез представяне на 

сертификати за основните материали; 

- план за използването на основните строителни материали; 

- технически проект на асансьорната уредба; 

- дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес  

върху пациенти и персонал на възложителя; 

- концепция за изпълнение на строителните и монтажни дейности с 

предложена взаимообвръзаност между конкретните работи и срока за 

изпълнение. Участникът е представил конкретни аргументи за 

организацията и мобилизацията на ресурсите за навременното и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 

5 точки 

 
Т2  - срок на изпълнение – максимум 15 точки:  
Т2 = {Минимален предложен срок / Предложен срок от участника} x 15 

ЗАБЕЛЕЖКА: срокът за изпълнение се оферира в календарни дни и не може да бъде по-

кратък от 20 дни. Участник предложил срок за изпълнение под 20 календарни дни ще бъде 

отстранен от участие. 

 

Т3 - срок за реакция при повреда в асансьорната уредба – максимум 15 точки:  
 

Т3 = {минимален предложен срок / предложен срок от участника} x 15 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът за реакция  при повреда включва времето /в часове/, за което екип 

на изпълнителя ще пристигне на мястото за отстраняване на повредата. 

 

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ  ФО 
 
ФО = {минимална предложена цена / предложена цена от участника} x 30 
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 VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 7.1. Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 

български език. 

7.2. При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

7.3. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, 

са задължителни за участниците. 

7.4. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във 

втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции. 

7.5 Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му 

представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

7.6. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила 

на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

7.7. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Участниците 

поемат всички рискове по подаването на офертата, вкл. и форсмажор. 

7.8. Всеки участник има право да представи само една оферта.  

7.9. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. 

Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително 

участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. 

7.10. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Шумен. 9700, „Васил Априлов” № 

63, в „Деловодство” на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, преди датата и часа, посочени в обявата като 

краен срок за подаване на офертите. 

 7.11. Възложителят ще удължи срока по предходната точка с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на така 

удълженият срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния 

брой. 

 7.12. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час 

на получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на приносителя се 

издава документ. 

 7.13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

      7.14. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок за 
подаване на оферти, определен в обявата. 

      7.15. Възложителят осигурява пълен достъп до обявата и настоящата документация за 

участие на своя профил на купувача на адрес www.mbal-shumen.com/profile/OO-17-03 . 
      7.16. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните начини : 

• лично – срещу подпис; 

• по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения 

от участника адрес; 

• чрез куриерска служба;  

• по факс; 
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• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; 

• чрез комбинация от тези средства; 

 

   VІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Списък на документитe в офертата  

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – по образец 

3.  Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП  – по образец 

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – по 
образец 

5. Декларация по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител – по образец 

6. Заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС.  

7. Заверено копие от валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството. 

8. Заверено копие от валидна застрахователна полица за застраховка „Трудова 
злополука”. 

9. Заверено копие от удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите. 

10. Списък с изпълнени дейности, идентични или сходни с предмета на обявата – по 
образец 

11. Удостоверения за добро изпълнение  - приложение към списъка с изпълнени дейности 

12. Заверено копие от валиден сертификат за система за управление на качеството, 
съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентни, с обхват /сфера 
на дейност/, относим към предмета на поръчката.  

13. Заверено копие от валиден сертификат за прилагани системи или стандарти за опазване 
на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или EN ISO 14001:2015 или 
еквивалентни. 

14. Списък с екипа на участника за изпълнение на дейностите в обхвата на обявата.  В 
списъка се посочват предложените лица, образованието им и заеманите от тях позиции. Към 

списъка се прилагат и съответните удостоверения, сертификати и други документи, 

удостоверяващи професионалните им качества.  

15. Декларация за наличие на собствена или наета сервизна база, с посочен конкретен адрес 
на базата. При ползване на наета база се предоставя копие от договора за наем. 

16. Декларация за срок на валидност на офертата – по образец 
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17. Декларация  по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – за ползване на подизпълнители /ако е 
приложимо/ – по образец 

18. Декларация от подизпълнители /ако е приложимо/ - по образец 

• Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /ако е 

приложимо/ – по образец 

• Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП /ако е 

приложимо/ - по образец 

19. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец 

20. Протокол за извършен оглед на обекта – по образец 

21. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд – по образец 

22. Договор за обединение /ако е приложимо/ 

23. Техническо предложение – по образец 

24. Ценово предложение – по образец 

Всеки участник трябва да отрази общата стойност без ДДС и общата стойност с ДДС на СМР за 

обекта в ценовото предложение, след остойностяване на количествената сметка. В посочената 

от него цена се включват всички разходи на изпълнителя – труд, материали, амортизационни 

разходи, доставно-складови разходи и др., както и до 10 % непредвидени (допълнително 

възникнали) количества и нови видове работи, които не изискват допълнителни проектни 

решения.  Ценовото предложение не може да надвишава посочената в настоящите указания 

прогнозна стойност. Участник, оферирал цена по-висока от прогнозната стойност се 
отстранява от процедурата! 

 ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

9.1.Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 

специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП. 

9.2.Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с       

предварително обявените от възложителя условия . 

9.3.Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

 Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

10.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 

30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

10.2. В договора са включени всички предложения от офертата на класирания на 

първо място участник. 
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10.3. При сключване на договора за СМР участника, избран за изпълнител, следва да 

представи: 

a)  документ за гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС с 

валидност 3 месеца след приемането на СМР на обекта. 

 Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 

• парична сума; 

• безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на възложителя, чийто оригинал се 

представя преди сключване на договора за изпълнение; 

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Паричната сума следва да бъде предварително преведена по следната банкова сметка на 

„МБАЛ – Шумен” АД: 

ЦКБ АД – клон Шумен 

IBAN   BG74CECB97901048884101         BIC    CECBBGSF 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 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 или 

титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат  в договора за обществената поръчка. 

b) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избраният за изпълнител, 

представя: 

 - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 
- 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; 
Документите по буква „b” може да не се представят, 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. 

c)   Регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ когато участникът е обединение, което 
не е юридическо лице. 

  
ХI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в документацията се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и 

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

сила в РБ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 
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-Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция по 

приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес–www.nap.bg 

- Относно задължения за опазване на  околната среда – Министерство на околната среда и 

водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 

София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -      

www.moew.government.bg/   

-Относно   задълженията, закрила на заетостта и условията на труд – Главна инспекция по 

труда. 

 


