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РАЗДЕЛ І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА1  

 
1 Прилага се копие от решението 
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РАЗДЕЛ ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА2 

 
2 Прилага се копие от обявлението 
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РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
  

1. Настоящата обществена поръчка се състои от шест обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция № 1 Регионално управление „Западен регион”: 
- София град – 135 бр. 

 - София окръг - 156 бр.  
 - Перник - 68 бр. 
 - Кюстендил - 78 бр. 
 - Благоевград - 127 бр. 
 - Видин - 82 бр. 
 - Враца - 110 бр. 
 - Монтана - 104 бр. 
 
Обособена позиция № 2 Регионално управление „Южен централен регион”: 
 - Пловдив - 195 бр. 

- Смолян - 64 бр. 
- Хасково - 138 бр. 
- Кърджали - 67 бр. 
- Пазарджик - 137 бр. 

 
Обособена позиция № 3 Регионално управление „Югоизточен регион”: 

- Бургас - 163 бр. 
- Сливен - 93 бр. 
- Стара Загора - 130 бр. 
- Ямбол - 72 бр. 

 
Обособена позиция № 4 Регионално управление „Северен централен регион”: 
 - Плевен - 132 бр. 

- Велико Търново - 154 бр. 
 - Ловеч - 108 бр. 
 - Русе - 103 бр. 
 - Разград - 88 бр. 
 - Габрово - 68 бр. 
 - Силистра - 71 бр. 
 
Обособена позиция № 5 Регионално управление „Североизточен регион”: 
 - Варна - 135 бр. 
 - Добрич - 81 бр. 
 - Шумен - 112 бр. 
 - Търговище - 78 бр. 
 
Обособена позиция № 6 Централно управление на „БП” ЕАД: 

- БРСЦ 
- БФН 
- РСЦ Горна Оряховица 
- РСЦ Стара Загора 
- Почивни бази – на територията на цялата страна. 

 
1.1. Предмета на обществената поръчка включва изпълнението на следните видове 

дейности: 
1.1.1 Ежедневни и текущи ремонти - включва следните основни видове дейности: 
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• външни строително-ремонтни дейности - ремонт на фасади, ремонт на 
тротоарни настилки, ремонт на покриви, смяна на дограма, изграждане на 
подходи за хора в неравностойно положение; 

• вътрешни строително-ремонтни дейности – подмяна на подови настилки, 
шпакловка и боядисване на стени и тавани, изграждане на преградни стени и 
тавани от гипсокартон, подмяна на облицовки, ремонт на електро, ВиК, 
отоплителни и други видове инсталации и др. 

 
1.1.2 Аварийни ремонти включващи ремонти на покриви, електро, ВиК, отоплителни и 

други видове инсталации, подмяна на счупени стъкла и др. 
 

2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка - 24 (двадесет и четири) месеца. 
 

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
3. При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически спецификации: 
3.1. Приложимите за предмета на обществената поръчка технически изисквания, 

представени в Приложение № 1; 
3.2. Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните 

актове, които поставят изисквания към СМР, които не са включени в техническите изисквания 
по т. 3.1. , както следва: 

(a) Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
(b) Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 
(c) Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

(d) Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване  на строителни и монтажни 
работи; 

(e) Закон за задълженията и договорите. 
(f) Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места при използване на работното оборудване; 
 

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

4. Икономическо и финансово състояние. 
4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

икономическо и финансово състояние: 
4.1.1 оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (договори за 

строителство и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на сгради)  сумарно за 
последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/ не по-малко от: 

 
За oбособена позиция № 1 Регионално управление „Западен регион” – 450 000 (четиристотин и 
петдесет хиляди лева) без ДДС; 
За oбособена позиция № 2 Регионално управление „Южен централен регион” – 300 000 (триста 
хиляди лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 3 Регионално управление „Югоизточен регион” – 250 000 (двеста и 
петдесет хиляди лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 4 Регионално управление „Северен централен регион” – 400 000 
(четиристотин хиляди лева) без ДДС; 
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За Обособена позиция № 5 Регионално управление „Североизточен регион” - 250 000 (двеста и 
петдесет хиляди лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 6 Централно управление на „БП” ЕАД - 250 000 (двеста и петдесет 
хиляди лева) без ДДС. 
 
    * В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, изискването по т. 4.1.1 
ще се счита изпълнено, ако покрива по-високата от изискуемите стойности, т.е. без да се 
сумират. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе 
трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участник в него за съответната 
обособена позиция. 

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят 
следните документи:  

4.2.1 заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за 
последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за 
последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години; заверено копие на отчетите за 
приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години; 

4.2.2 информация за общия оборот и за оборота от строителство, сходно с предмета на 
поръчката (договори за строителство и ремонтно-възстановителни работи при аварийни 
ситуации на сгради)  за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011 г./, в зависимост от датата, 
на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 
възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си 
състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от 
страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с 
изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да 
посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел 
IХ.6.  

6. Технически възможности и квалификация. 
6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация: 
6.1.1 през последните 5 (пет) години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011/ да е изпълнил най-

малко 2 (два) бр. договора за строителство, сходни с предмета на поръчката (договори за 
строителство и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на сгради) 

6.1.2 да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка - 
строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за всяка 
една от обособените позиции по отделно; 

6.1.3 да има възможност за доставка на строителни продукти в количества и с качество, 
необходими за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите изисквания 
за всяка една обособена позиция по отделно;  

6.1.4 да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство, при изпълнение на 
поръчката, както и с минимален брой други работници и служители, за всяка една обособена 
позиция по отделно, които притежават квалификация и професионален опит, свързани с 
предмета на обществената поръчка, включващ най-малко:  

 
• технически ръководител – 2 бр. 
 образование: строителен инженер или професионална квалификация техник; 
     професионален опит: минимум 5 години общ трудов стаж като строителен 
инженер/техник; 
 
• инженер „ССС”/ПГС/  - 1 бр. 
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
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• инженер „ВиК” – 1 бр. 
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
 

• инженер „ОВК” – 1 бр.  
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
 

• инженер „Електро” – 1 бр.  
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 

 
• координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 
 образование: строителен инженер или професионална квалификация техник; 
  професионален опит: минимум 1 година трудов стаж на тази позиция. 

 
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе 

трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него за съответната обособена 
позиция. 

 
    *В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, при съставянето на 
офертата си е длъжен да представи отделен екип за всяка една от обособените позиции. В 
случай, че един от предложените ключовите експерти се повтаря в екипа на повече от една 
обособена позиция, участникът ще бъде отстранен. 
 
  6.1.5 за периода 2010г. – 2012г. участникът да има назначени служители и работници по 
трудови правоотношения не по-малко от 20 човека на месец за всеки от посочените 24 месеца. 
Доказва се с Декларация обр.1 към НОИ за броя на осигурените служители на трудов договор на 
участника за всеки от посочените 24 /двадесет и четири/ месеца. 

6.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците 
представят следните документи: 

6.2.1 списък (съгласно образеца – Приложение № 8) на основните договори за 
строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (договори за строителство и 
ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на сгради) изпълнени през последните 
5 (пет) /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011/ години, вкл. договорите по т. 6.1.1. Списъкът съдържа 
обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора, 
номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в 
експлоатация; 

6.2.2 референции (препоръки) за добро изпълнение на обектите,  копие от договорите и 
актовете, удостоверяващи приемането на обектите изброени в т. 6.2.1; 

Информацията в представените от участниците референции (препоръки), трябва да 
съдържа следните данни: възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение по 
договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в 
експлоатация, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните 
изисквания. 

6.2.3. списък (съгласно образеца – Приложение № 15) на строителните машини и 
техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа 
наименование на машината или оборудването, технически характеристики и основание за 
ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, 
конкретизирано от участника);  

• документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост  
наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника на 
строителните машини и техническото оборудване по т. 6.2.3; 

 
    *В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, при съставянето на 
офертата си е длъжен да представи заверен списък на строителните машини и техническото 
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оборудване за изпълнение на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции по 
отделно.  
 
 6.2.4. удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя в І 
група, от III до V-та  категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ; 
 6.2.5. валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта 
ISO 9001:2008  или еквивалентен; 
 6.2.6. валиден сертификат за внедрена система за управление на здравето и 
безопасността при работа по стандарта BS OHSAS 18001:2007  или еквивалентен; 
 6.2.7. валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по 
стандарта ISO 14001:2004  или еквивалентен; 

6.2.8. застраховка „Професионална отговорност”, съгласно 171 от ЗУТ; 
6.2.9. списък (съгласно образеца – Приложение № 9) на инженерно-техническия персонал, 

за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на СМР. Списъкът съдържа име, 
образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при 
изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицата с 
участника (трудово, гражданско, друго); 

• документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита 
на лицата по т. 6.1.4 - дипломи за завършено образование и придобита квалификация, трудови 
книжки, трудови или граждански договори /в случай, че бъдат представени граждански 
договори, същите следва да са придружени със справка- декларация от НОИ за платени 
осигуровки за периода на договора/. 

  
    *В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, при съставянето на 
офертата си е длъжен да представи заверен списък на инженерно-техническия персонал  за 
всяка една от обособените позиции по отделно. 
 
            6.2.10.  декларация, удостоверяваща възможността на участника за доставка на строителни 
продукти по т. 6.1.3. 

6.3. Декларациите и списъците по т. 6.2.1, т. 6.2.3, т. 6.2.9 и т. 6.2.10, ако е приложимо, се 
подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от 
законния представител с нотариално заверено пълномощно. 

6.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 
1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие;  

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на 
одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай 
участникът няма да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 и т. 6.2 при условие, че 
обстоятелството се доказва от представено удостоверение. 

8. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или 
юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има 
на свое разположение тези ресурси. 

9. Комисията за провеждане на процедурата ще приеме, че участникът ще има на 
разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, 
допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по 
безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила 
за срока на изпълнение на договора. 

9.1 Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на 
квалификационните критерии по т. 4.1 и т. 6.2.1. 
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РАЗДЕЛ VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 

ТЯХНАТА ЛИПСА 
 

VI.1 Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за 
отстраняване на участниците. 

10. От участие в процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е от 
следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП: 

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;3 
10.2. обявен е в несъстоятелност4; 
10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове5; 
10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си6; 

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението7; 

10.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите 
когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която 
участникът е установен8; 

10.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 се прилагат, както следва: 
11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;  
11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 
11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;  

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  
11.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника; 

 
3 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
4 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
5 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
6 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
7 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 
8 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
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11.7. в случаите по т. 11. 1 – 11.6 - и за прокуристите, когато има такива. Когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 
чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е 
налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в 
т. 109. 

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: 
13.1. при които лицата по т.11 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя 
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8; 

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси10. 

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и 
изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за 
подизпълнителите. 

 
VI.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

от ЗОП. 
15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 

10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3. 
16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно 

подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1. 
 

VI.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на 
участниците: 

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на 
изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4., т. 6. и т. 8 от тази документация. 
18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е 

на името на Участника11.  
18.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 64.1 от тази документация.  
19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има 

непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения. 
20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в 

процедурата под такава форма. 
21. Не са закупени документи за участие в откритата процедура, което се удостоверява с 

приложено копие от фактура за закупуване. 
 

РАЗДЕЛ VІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Настоящата методика определя условията и реда за оценяване на офертите. Оценяването 

на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” чрез комплексна 
оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на 
комплексната оценка. 

22. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и 
тежести в комплексната оценка на офертите: 

22.1. Единични цени – 80 точки (С1 =80) 
 

9 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП. 
10 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
11 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в 
съответствие с договора за обединение.  
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 Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът от 
единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е с най-ниска 
стойност  в сравнение с всички останали участници. 
 22.2. Ценообразуващи показатели  – 20 точки( С2 = 20)  

• часова ставка -   С2.1 = 4; 
• допълнителни разходи за труд - С2.2 = 4;  
• допълнителни разходи за механизация -  С2.3 = 2; 
• доставно-складови разходи -   С2.4 = 4; 
• печалба -   С2.5 = 3; 
• за обекти с единично възлагане под 300лв. -  С2.6 = 3; 

   С2 = С2.1 + С2.2 + С2.3 + С2.4 + С2.5 + С2.6 = 20 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът от 
коефициентите на ценообразуващите показатели е най-висок в сравнение с всички останали 
участници. 
 
 22.3. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията  

Крайната оценка представлява комплексен коефициент, получен като сбор от стойностите 
на  коефициентите К1 и  К2    (Ккомпл. = K1 + K2  ). 

   
Коефициент К 1 - единични цени (Приложение № А) 

 K1= минималната  предложена сума    х С1 
                  сумата на съответния участник 
 

Коефициент К 2  - ценообразуващи показатели   

 К2 = К 2.1  + К 2.2  + К 2.3  + К 2.4  + К 2.5  + К 2.6  

 К2.1  = минимално предложена часова ставка    *  С 2.1   
                  предложена от участника часова ставка 
 К2.2  = минимално предложени допълнителни разходи за труд     *  С 2.2 

          предложени от участника допълнителни разходи за труд 
 
 К2.3  = минимално предложени допълнителни разходи за механизация     *   С 2.3  

                    предложени от участника допълнителни разходи за механизация 
 К2.4  = минимално предложени доставно-складови разходи    *  С 2.4 

          предложени от участника доставно-складови разходи   
 К2.5  = минимално предложена печалба     *   С 2.5 

          предложена от участника печалба 
 К2.6  = минимално предложен коефициент     * С 2.6 

          предложен от участника коефициент  
 

23. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи 
една оферта е 100. 

24. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна 
оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (Ккомпл.) 
на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 
условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
 
*Забележка: Участник, който оферира нулева стойност за някой от ценообразуващите показатели 
получава максималния брой точки за този показател.  Точките на останалите участници се 
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изчисляват по формулата за съответния показател, като за Cmin се приема следващата най- 
ниска стойност (най – близката до 0). 
 

РАЗДЕЛ VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията 
образци. 

25. Всяка оферта трябва да съдържа: 
25.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
25.2. Заверено копие на документ за регистрация и на документ за актуално състояние на 

участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в 
процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът 
се представя и в официален превод на български език;  

25.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова 
гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение №10 или в друга форма, съдържаща 
същите или по-добри условия за Възложителя;  

25.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация; 
25.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; 

(включително попълнено Приложение № 8 с приложени 2 броя референции); 
25.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 

(включително попълнени Приложения №  8, 9 и 15); 
25.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно 

Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно 
от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 
13.1) от настоящата документация; 

25.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 
25.8.1. списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, 

ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на оферта Приложение 
№2 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и 
дела на тяхното участие; 

25.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в 
изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3; 

25.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 
процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато: 

25.9.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, 
представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението.  
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), 
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да 
представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което 
представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора 
за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 

25.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно 
актуалната му регистрация. 

25.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно Приложение 
№12.1; 

25.11. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 
представляващия, когато участник в процедурата е обединение; 

25.12. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно 
Приложение № 13; 

25.13. Декларация по Закона за защита на личните данни; 
25.14. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение 

№4. Срок за изпълнение на поръчката – 24 (двадесет и четири) месеца; 
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25.15. Ценова оферта (Предлагана цена)  представена в оригинал, съгласно Приложение 
№5, задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", 
поставен в плика с офертата. Приложение № 5 се попълва в съответствие с указанията, посочени 
в него, като участниците посочват обща цена без ДДС; 

26. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към 
офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е 
създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че 
участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка 
и за периода на изпълнение на договора. Като минимум споразумението задължително трябва да 
съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно 
и поотделно за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени 
да останат в него за целия период на изпълнение на договора. При обединение, което не е 
юридическо лице документите по т. 25.2, т.25.5, т. 25.6, т. 25.7 и т. 25.12 се представят от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, като квалификационните изисквания 
по т.4.1 и т.6.1, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член 
поотделно. 

27. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 25.2, т. 25.5, т. 25.6, т. 
25.7 и 25.12.  

28. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на 
чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 

29. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 
"Заверено копие", за такъв документ се счита този, при който копието на документа има 
следното съдържание: 

29.1. "Вярно с оригинала";  
29.2. името и фамилията на лицето, заверило документа; 
29.3. собственоръчен подпис на оправомощеното или упълномощено лице, положен със 

син цвят под заверката. 
30. Пълномощното по т. 25.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 
офертата и да представлява участника в процедурата. 

31. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – 
обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го 
определили за лице, което представлява обединението. 

32. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския 
регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър. В тези случаи в 
списъка на документите се посочва "не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР". 

33. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с 
превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да 
бъде официален. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. 
 
 

РАЗДЕЛ IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ 
В ПРОЦЕДУРАТА 

 
IХ.1. Общи указания 
34. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, 

наричана по-нататък "документацията", заедно с приложенията – неразделна част от нея. 
35. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като 

подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 
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обединение от такива лица12, закупило документацията, наричано по-нататък "заинтересовано 
лице". От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в 
процедурата13. 

36. Подаването на оферта за участие означава, че участникът: 
а)  познава и приема безусловно всички условия в документацията; 
б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената 

поръчка; 
в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са 

предмет на настоящата поръчка. 
IХ.2. Ограничаване броя на офертите 
37. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът представя 

оферта за участие в настоящата процедура за една или няколко обособени позиции. 
38. Участникът може да подаде само една оферта, за която кандидатства, като офертата не 

може да се предлага във варианти.  
IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 
39. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на 
доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на 
заинтересованите лица, съответно на участниците. 

IХ.4. Ограничаване на определени действия 
40. До приключване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 
определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни 
представители и: 

а) органите и служители на администрацията на Български пощи, в това число на 
администрацията на Български пощи в съответните райони, свързани с провеждането на 
процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 
приемането на документацията за участие. 

41. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от 
тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с 
документацията. 

42. Не е нарушение на изискването по т. 41 публикуването на съобщение за процедурата 
за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в 
чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на обявление за 
провеждане на откритата процедура в електронният регистър на Агенция по обществени 
поръчки, наричано по-нататък „обявлението”. 

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и 
заинтересованите лица и участниците в процедурата 

43. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило 
документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към 
неговото участие в процедурата. 

44. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, 
включително уведомяването по т. 48, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис, или  
б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; 
в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

заинтересованото лице/участника адрес; 
г) чрез комбинация от средствата по букви "а"-"в". 
45. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна 

на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се 
                                                 
12 Чл. 9 от ЗОП 
13 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП 
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приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на 
документацията, съответно в офертата на участника.  

46. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в 
съответствие с т. 44 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо 
изпращането. 

47. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили 
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят 
Възложителя. 

48. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за 
промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за 
неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

49. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на информацията. 

50. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите 
по: 

50.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати 
информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 

50.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят 
изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от 
протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, 
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или 
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

51. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу 
заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен носител. Всяко лице може да се запознае 
със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в 
обявлението. Пълен достъп до документацията може да се получи на сайта на Български пощи - 
www.bgpost.bg.  

52. Участникът представя офертата си на хартиен, а ценовото предложение и на 
електронен носител.  

53. При различие в съдържанието на офертата на хартиен и на електронен носител, за 
валиден се счита хартиеният носител. 

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на 
допълнителни документи 

54. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави: 
54.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до 

провеждането на процедурата и до техническите спецификации; 
54.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са 

класифицирана информация. 
55. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се 

правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко 
заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично 
упълномощено друго лице. 

56. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се 
изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в 
четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която 
предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна 
информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало. 

В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, 
ал. 2 от ЗОП по-малко от 3 дни, Възложителят удължава срока за получаване на оферти или 
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заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата. 
IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите  
57. Офертите на участниците ще се приемат във централното управление на “Български 

пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 
12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка. 

58. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 
започне своята работа в часа и на датата, посочени в обявлението за обществена поръчка, в 
сградата на Български пощи. Посочената в тази т.58 дата може да бъде променена от 
възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.   

59. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на 
интернет страницата на Български пощи - www.bgpost.bg, един ден  преди тяхното отваряне. 
Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите 
от оценяването на офертите по другите показатели. 

60. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на 
представената от него оферта. 

61. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към лицата от 
администрацията на Български пощи, посочени в обявлението. 

 
РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
62. За участие в откритата процедура участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. 
63. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в 

обявлението като срок за получаване на офертите. 
64. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва 
наименованието на поръчката, идентификационния й номер (ако такъв е посочен в обявлението), 
адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

64.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се 
представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по 
предходната точка, както следва:  

- плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите съгласно чл. 
56, ал. 1, т. 1 – т. 6, т. 8 – т. 14 от ЗОП и раздел VIII от настоящата документация, доказващи 
съответствието на участниците с минималните изисквания на възложителя: документите по т. 
25.5 и т. 25.6;  

- плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят 
документите чл. 56, ал. 1, т. 7 - т. 9, свързани с изпълнението на поръчката - Техническата оферта 
по т. 25.14;  

- плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника по т. 25.15. 

64.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.  
64.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се 

намира в офертата. Например: 
"1. Удостоверение за актуално състояние          стр. 5"  
     и т.н.  
 
65. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 5 се представя само в 

оригинал, в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис "Предлагана цена", 
поставен в плика с офертата.  
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66. Офертата е със срок на валидност14 не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от 
датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите. 

67. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят 
на изискванията на чл. 56 от ЗОП.  

68. При приемане на офертата върху плика по т.64 се отбелязват поредният номер, датата 
и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

69. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 
обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 
получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

70. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 
срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други 
подобни. 

71. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. 
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)". 

72. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или 
променят офертите си. 

 
РАЗДЕЛ ХІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
73. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 

30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение. 
74. Възложителят е длъжен15 да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 

30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост 
от: 

74.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията; 
74.2. оглед на мястото на изпълнение. 
75. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен 
срок от настъпването им. 

76. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. 
Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на 
комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.  

77. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред: 
77.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на 

офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията 
отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни 
запечатани плика, като: 

77.1.1 действията на комисията по т. 77.1 са публични и на тях имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

77.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик 
№ 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници 
да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници. 

77.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 
 

14 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти”. 
15 чл. 65, ал. 2 от ЗОП 
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документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това 
отваря плик № 1, оповестява всички документи, съдържащи се в него и проверява съответствието 
със списъка, подписан и представен от участника в офертата. С това приключва публичната част 
от заседанието на Комисията.  

77.2.1. Комисията уведомява участниците като им изпраща протокола с констатациите 
относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола 
Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, 
посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително 
и определя срок за представянето им. Срокът е до 5 работни дни, считано от датата на 
получаване на протокола и е еднакъв за всички участници.  

77.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в 
протокола по т. 77.2.1. 

77.2.3. След изтичане на срока по т. 77.2.1. Комисията проверява съответствието на 
документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията 
за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, 
които не отговарят на изискванията за подбор.  

77.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да 
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове 
№ 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците.  

77.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на 
условията по раздел VІ от настоящата документация.  

77.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата 
членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо 
от статута или правноорганизационната му форма16. 

77.5. Възложителят обявява на интернет страницата на Български пощи - www.bgpost.bg,  
датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното 
отваряне. 

77.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за 
подбор, не се отваря. 

77.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. 

77.8. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на 
офертите комисията съобщава на присъстващите лица по т. 77.7 резултатите от оценяването на 
офертите по другите показатели. 

77.9. Ако някой участник направи предложение с числово изражение, което е с повече от 
20 % (двадесет на сто)  по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена 
обосновка за начина на неговото образуване, като определя разумен срок за представяне на 
обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането 
за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

77.9.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
77.9.2. предложеното техническо решение; 
77.9.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
77.9.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
77.9.5. получаване на държавна помощ. 
77.10. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.8 или 

комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 
за отстраняване от процедурата. 

 
16 чл. 69, ал. 2 от ЗОП. 
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77.11. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.  

77.12. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Показатели, 
относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите) от 
настоящата документация.  

77.13. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите. 

77.13.1. Протоколът съдържа: 
77.13.1.1. състав на комисията и списък на консултантите; 
77.13.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите 

за отстраняването им; 
77.13.1.3. становищата на консултантите; 
77.13.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти; 
77.13.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване; 
77.13.1.6. дата на съставяне на протокола. 
77.13.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 
77.13.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 77.12 на 

възложителя. 
 

 

РАЗДЕЛ ХІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 
78. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и 

участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на 
комисията съгласно чл. 73 ал 1 от ЗОП  

79. Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници 
да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел 
изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие. 

80. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да 
прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, 
определени в чл. 39, ал. 2 от ЗОП. 

81. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците 
за прекратяването на процедурата.  

82. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от 
основанията по чл.39 ал.1, т.3, 5 и 6 или ал.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците 
направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-
дневен срок от решението за прекратяване. 

83. Всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до 
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко 
заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решението в Регистъра на 
обществените поръчки или от получаването на решението за избор на изпълнител или за 
прекратяване на процедурата. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране на 
процедурата". Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за 
възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен ако е допуснато 
предварително изпълнение. 
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РАЗДЕЛ ХІII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
84. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка 

(съгласно Приложение № 12) с участника в процедурата, определен за изпълнител. 
85. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 
на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да 
сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато 
определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник. 

86. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на 
договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата 
на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, 
участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 
обществена поръчка. 

87. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на 
обществена поръчка.  

88. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:  

88.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 
2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 
установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, 
вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, 
документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е 
чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се 
издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по         
т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност 
според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация 
няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. 

88.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на 
основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, 
съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие 
или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване 
или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени 
най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е 
обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 

88.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за 
обществена поръчка и раздел "ГАРАНЦИИ" от настоящата документация. 

89. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите 
по т. 88, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят 
може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати 
процедурата.  

89.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за 
изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на 
второ място, или да прекрати процедурата. 

90. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише 
договора, Възложителят прекратява процедурата. 
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РАЗДЕЛ ХIV. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И 
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

 
91. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника17 в 

процедурата и е в размер на: 
За oбособена позиция № 1 Регионално управление „Западен регион” – 3 000 (три хиляди лева) 
без ДДС; 
За oбособена позиция № 2 Регионално управление „Южен централен регион” – 2 000 (две 
хиляди лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 3 Регионално управление „Югоизточен регион” – 1 500 (хиляда и 
петстотин лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 4 Регионално управление „Северен централен регион” – 2 500 (две 
хиляди и петстотин лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 5 Регионално управление „Североизточен регион” - 1 500 (хиляда и 
петстотин лева) без ДДС; 
За Обособена позиция № 6 Централно управление на „БП” ЕАД - 1 500 (хиляда и петстотин 
лева) без ДДС. 
Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от 
участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане 
срока на валидност на офертата на участника. 

92. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на 
сто от общата Цена по договора за съответната обособена позиция без ДДС. Валидността на 
гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след 
датата на изтичане на последния гаранционен срок за изпълнени СМР за Обекта. Гаранцията за 
изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при 
подписване на договора.  

93. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: 
93.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя 

(администрацията на БП): 
Банка: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД 
IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05 
BIC: RZBB BGSF 
93.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 
93.3. Банковите гаранции, изготвени по образците, посочени в т.93.4 или в друга форма, 

съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя трябва да се съгласуват с последния. 
93.4. Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по образеца в Приложение № 

10 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя, а тази за 
изпълнение на договора следва да бъде издадена по образеца в Приложение № 11 или в друга 
форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя. 

94. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на 
гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

94.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде 
безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, 
че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.  

95. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 
гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 
определения в настоящата процедура.  

96. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

97. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в процедурата в случаите 
по чл. 61 от ЗОП.  
                                                 
17 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в 
съответствие с договора за обединение.  
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97.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с 
чл. 62 ал 1 и ал. 3  от ЗОП. 
 

РАЗДЕЛ ХV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

98. 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 
обществени поръчки. 

 
РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 Приложение А. Единични цени 

Приложение № 1. Техническа спецификация 
Приложение № 2. Образец на оферта 
Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в 

обществената поръчка 
Приложение № 4. Образец на техническа оферта 
Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена) 
Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки 
Приложение № 6.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от 

Закона за обществените поръчки 
Приложение № 6.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за 

обществените поръчки 
Приложение № 7. Справка за приходите от договори за СМР за последните 3 години  
Приложение № 8. Образец списък на основните договори за строителство, сходно с 

предмета на обществената поръчка (договори за строителство и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуации на сгради), изпълнени през последните 5 (пет) / 2007, 2008, 2009, 
2010 и 2011/ години, вкл. договорите по т. 6.1.1 

Приложение № 9. Образец списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на 
техническото ръководство при изпълнение на СМР 

Приложение № 10. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата 
Приложение № 11. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора 
Приложение № 12. Проект на договор за обществената поръчка 
Приложение № 12.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
Приложение № 13. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 
Приложение № 14. Образец на декларация по Закона за защита на личните данни 
Приложение № 15. Образец списък на строителните машини и техническото оборудване 

за изпълнение на обществената поръчка 
 



№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6

І. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ  РАБОТИ  
Коефициент на тежест Кт = 1

1
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ ПО ЧАСТ АС, 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА, ОВКИ, ВК след приключване на СМР. 
/цена да е за всяка част/

м2 1

2 Косене и рязане на бурени и храсти м2 1

3
Разкъртване и възстановяване на тротоарни плочи, 
вкл.пясъчна подложка и подливане на фуги с циментов р-
р 

м2 1

4 Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка м2 1
5 Разваляне на теракотна настилка м2 1
6 Разбиване на съществуваща бетонова настилка м2 1
7 Разбиване циментова замазка м2 1
8 Демонтаж на окачен таван тип "Армстронг" м2 1
9 Демонтаж на окачен таван от гипсокартон м2 1

10 Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор м3 1

2

Приложение № A

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ 

11 Демонтаж на алуминиева дограма м2 1
12 Демонтаж на дървена врата, вкл. каса м2 1
13 Пробиване на отвор в тухлена зидария  25 см. м2 1
14 Пробиване на отвор в тухлена зидария  12 см. м2 1
15 Пробиване на отвор в бетон м3 1
16 Ремонт и укрепване на дървени бюра бр. 1
17 Ремонт и укрепване на гардероби и стелажи бр. 1

18 Подмяна на ключалки за гардироби, бюра и кантонерки 
(труд и материали)

бр. 1

19 Направа на настилка от теракот, вкл.помощни материали м2 1

20 Доставка и монтаж преходна лайсна между различни 
подови настилки

м 1

21 Доставка и монтаж при частична подмяна на фаянс, 
вкл.помощни материали м2 1

22 Ремонт  на мозайка м2 1
23 Ремонт на стъпала - мозайка м2 1
24 Доставка и полагане на мозайка по под м2 1
25 Полиране на мозайка по под м2 1
26 Направа кофраж за рампи за инвалиди м2 1

27 Полагане на армиран бетон В20 за рампи за инвалиди, 
вкл. армировка

м3 1

28 Подзиждане около рамки на врати и прозорци м 1
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6
29 Направа на тухлена зидария 12 см м2 1
30 Направа на тухлена зидария 25см м3 1

31 Направа на преградна стена с газобетон (Итонг) с 
дебелина до 10 см м2 1

32 Направа на преградна стена с газобетон (Итонг) с 
дебелина до 20 см м2 1

33 Доставка и монтаж на импрегниран гипсокартон на 
конструкция /около тръби/

м2 1

34 Доставка и монтаж на гипсокартон по стени без 
конструкция 12,5 мм м2 1

35
Доставка и монтаж на топлоизолация пенополистерол 
EPS 50мм, вкл. дюбелиране, шпакловка със 
стъклофиберна мрежа по фасади

м 1

36
Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 20мм, вкл. 
дюбелиране, шпакловка със стъклофиберна мрежа по 
фасади

м2 1

37 Направа на гипсова мазилка по тухлени стени м2 1
38 Силикатна мазилка м2 1

39 Блажно боядисване по нови дървени врати, до пълно 
покритие м2 1

40 Обработка и лакиране двукратно ламперия и дървена 
м2 140

дограма м 1

41 Подмяна на счупен стъклопакет м2 1
42 Подмяна на счупени на стъкла до 5 мм м2 1

43 Доставка и монтаж на шпервана врата 90/200, вкл.каса, 
первази и секретна брава с дръжка

бр. 1

44 Доставка и монтаж на алуминиева врата  с плътен панел, 
окомплектована със секретна брава и дръжки м2 1

45
Доставка и монтаж на врата от алуминиева дограма с 
прекъснат термомост,пълнеж от стъклопакет и 
термопанел

м2 1

46 Доставка и монтаж на автомати за врати бр. 1

47 Подмяна, доставка и монтажа на секретна брава за 
алуминиева врата

бр. 1

48 Доставка и монтаж на  интериорна врата 90/200 от MDF, 
вкл.каса, первази, секретна брава с дръжки

бр. 1

49 Подмяна, доставка и монтаж на секретен патрон бр. 1
50 Доставка и монтаж на  секретна брава с дръжки бр. 1
51 Прогонка на прозорци, брави и врати бр. 1
52 Регулиране на врати и прозорци бр. 1
53 Ръчен пренос на строителни материали до 50м т 1
54 Ръчен пренос на строителни материали до 100м т 1

Коефициент на тежест Кт = 2
55 Демонтаж на стари первази м 2

Page 2



№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6
56 Демонтаж на ламиниран паркет м2 2
57 Демонтаж на изронена замазка м2 2
58 Разваляне на фаянсова облицовка м2 2
59 Сваляне на тапети, вкл. лепило м2 2
60 Стъргане на постна боя по стени и тавани м2 2
61 Изваждане на прозорци от зид-всички видове бр. 2
62 Направа циментова замазка до 4 см - неармирана м2 2
63 Направа на саморазливна замазка м2 2

64 Направа на первази от гранитогрес, вкл.помощни 
материали  

м 2

65 Настилка с ламиниран паркет с клас на изтриваемост за 
офис помещения, вкл. PVC первази и аксесоари към тях м2 2

66 Направа на первази от от теракот, вкл.помощни 
материали  

м 2

67 Доставка и монтаж на фаянс, вкл. помощни материали м2 2

68 Грундиране върху мазилка м2 2
69 Изкърпване шпакловка по стени и тавани м2 2
70 Оформяне на ъгли с алуминиев ъгъл м 2
71 Направа на външна шпакловка  с РVС мрежа м2 2
72 Доставка и полагане на минерална мазилка м2 2
73 Блажно двукратно боядисване по радиатори м2 2
74 Блажно двукратно боядисване по тръби м 2

75 Блажно двукратно боядисване по стоманени 
повърхности, вкл. минизиране м2 2

76
Доставка и монтаж на  неотваряеми витрини от 
алуминиев профил с прекъснат термомост и пълнеж от 
стъклопакет (50%) и термопанел (50%)

м2 2

77
Доставка и монтаж на бели  прозорци от PVC 
/петкамерни/, 50%отваряемост, със стъклопакет и 
вътрешни первази 

м2 2

78 Изработка и монтаж на мет. парапети - ИНОКС кг 2
79 Подмяна на счупени стъкла 6 мм м2 2

80 Доставка и монтаж на леки преградни стени от 
гипсокартон (2 пласта) на конструкция - 12,5 см  м2 2

81 Облицовка на стени еталбонд м2 2

82 Доставка и монтаж на двоен под, антистатичен, с 
алуминиево дъно, 50см височина на крачетата м2 2

83
Доставка и монтаж на леки преградни стени от 
гипсокартон (два пласта - външният пожароустойчив) на 
конструкция 10-15 см

м2 2

84 Доставка и монтаж на витрини от триплексово стъкло 
/единично стъкло м2 2
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6

85 Доставка и монтаж на алуминиеви щори външни - 
ролетни м2 2

86 Доставка и монтаж на топлоизолация ХРS 80мм, вкл. 
дюбели, шпакловка и стъклофибърна мрежа м2 2

87 Облицовка на стени с плочи  от полиран гранит м2 2
88 Подмяна пана на окачен таван (материали и труд) м2 2

Коефициент на тежест Кт = 3

89 Доставка и монтаж на износоустойчив линолеум, вкл. 
PVC первази и аксесоари към тях м2 3

90 Направа на метална конструкция за рампа за инвалиди кг 3

91 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 3
92 Направа на шприц от циментов разтвор м2 3

93 Направа на шприц от теракол и Ц 200 по стени и тавани м2 3

94 Изкърпване на стара шпакловка със стукопласт м2 3

95 Блажно двукратно боядисване по стари столарски 
работи м2 3

96 Наковаване ламперия от OSB плоскоси 15мм м2 3

97 Доставка и монтаж на окачен таван от плътен 
гипсокартон на конструкция м2 3

Д98 Доставка и монтаж на окачен растерен таван с пана р-ри 
600/600 тип "Армстронг" м2 3

99 Изнасяне, натоварване и извозване на строителни 
отпадъци м3 3

Коефициент на тежест Кт = 4
100 Очукване на вароциментови мазилки м2 4

101 Сваляне на стара блажна боя по дървени и метални 
повърхности м2 4

102 Демонтаж на балатумни настилки м2 4
103 Външна вароциментова мазилка м2 4

104 Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени м2 4

105 Направа армирана циментова замазка до 4 см м2 4

106 Направа на настилка от гранитогрес, вкл. помощни 
материали  м2 4

107 Направа на фина шпакловка м2 4

108 Изкърпване страници на отвори  (обръщане на отвори) м 4

109 Доставка и монтаж гипсокартон 12,5 мм по стени на 
конструкция м2 4

110 Боядисване на фасади до 6м със цветен фасаген до 
пълно покритие м2 4

111 Направа и разваляне на вътрешно метално скеле м3 4
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6
112 Покриване с полиетиленово фолио м2 4

Коефициент на тежест Кт = 5
113 Стъргане на стара латексова боя по стени и тавани м2 5

114 Латексово боядисване по стени и тавани до пълно 
покритие, вкл. грунд м2 5

115 Изработка, доставка и монтаж на дребни  метални 
конструкции

кг 5

116 Направа на гипсова шпакловка по стари стени и тавани, 
вкл. лайсни за оформяне на ръбове м2 5

117 Почистване на помещения и строителна площадка м2 5
118 Направа и разваляне на външно метално скеле м2 5
ІІ. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ 

Коефициент на тежест Кт = 1
119 Демонтаж осветителни тела бр. 1
120 Демонтаж ел.ключове и контакти бр. 1
121 Демонтаж на автоматични прекъсвачи бр. 1
122 Демонтаж електромер бр. 1
123 Демонтаж eл.табло бр. 1

124 Доставка и монтаж на раэклонителна кутия тип ПКОМ 
външен монтаж

бр. 1

125 Монтаж на ЛОТ бр. 1
126 Д 3 36 / IP21 б 1126 Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 3х36w/ IP21 бр. 1
127 Доставка и монтаж на  ЛОТ 1 х 36 W, вкл. пури бр. 1

128 Доставка и монтаж на  противовлажно осветително тяло бр. 1

129 Доставка и монтаж на аплик 60W, IP44 бр 1

130 Доставка и монтаж евакуационно осветително тяло 8 W, 
с вградена акумулаторна батерия /60 min/

бр. 1

131 Доставка и монтаж на  влагоустойчиви ЛОТ 2 х 36 W, 
вкл. пури

бр. 1

132 Доставка и монтаж на стартери за ЛОТ бр. 1
133 Доставка и монтаж на дросели за ЛОТ бр. 1

134 Подмяна съществуващи контакти за скрита инсталация - 
троен (труд и материали)

бр. 1

135 Подмяна съществуващи контакти за скрита инсталация - 
двоен (труд и материали)

бр. 1

136 Подмяна съществуващ контакт за скрита инсталация-
единичен (труд и материали)

бр. 1

137 Подмяна съществуващ ключ сериен за скрита 
инсталация (труд и материали)

бр. 1

138 Подмяна съществуващ ключ обикновен за скрита 
инсталация (труд и материали)

бр. 1

139 Доставка и монтаж на контакт  шуко 250в/16а/     IP31 
единичен с капак  -външен

бр. 1
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6
140 Доставка и монтаж на контакт "Шуко" единичен бр. 1

141 Доставка и монтаж на контакт "Шуко" двоен бр. 1

142 Доставка и монтаж  контакт двоен шуко за вграждане в 
инсталационен канал

бр 1

143 Д-ка и изтегляне на кабел в РVС канал 4x2,5 мм2 м 1
144 Доставка и монтаж на розетка за телефон бр 1

145 Доставка и монтаж на компютърна розетка бр 1

146
Доставка и монтаж на двойно сепариран кабелен канал, 
включително колена  разклонители, капаци, накрайници, 
ъгли

м 1

147 Д-ка и монтаж  автоматичен предпазител 10А  - 220 V бр. 1

148 Д-ка и м-ж на автоматичен предпазител 16А  - 220 V бр. 1

149 Д-ка и монтаж  автоматичен предпазител 25А  - 220 V бр. 1

150 Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 50А, 1Р бр 1
151 Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 63А, 1Р бр 1
152 Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 63А- 380 V бр. 1

153 Доставка  и направа на муфа за кабел тип  СВТ до 25мм2 бр. 1

C б 6 O154 Доставка и монтаж на ново PVC ел.табло 6 MOD бр. 1

155 Доставка и монтаж на ново метално ел.табло 
300/300/200

бр 1

156 Доставка и монтаж на контролен електромер бр 1

157 Откриване и отстраняване на повреди в ел. инсталация бр. 1

158 Свързване на проводник към съоръжение до 10мм2 бр. 1
159 Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм2 бр. 1
160 Свързване на проводник към съоръжение до 25мм2 бр. 1

Коефициент на тежест Кт = 2
161 Доставка и полгагане гофр. тръба Ф23 м 2
162 Д-ка и изтегляне на кабел в РVС канал 3x4 мм2 м 2
163 Д-ка и изтегляне на кабел в РVС канал 2x2,5 мм2 м 2
164 Доставка и полагане на UTP кабел м 2
165 Доставка и полагане на FTP кабел м 2

166 Доставка и монтаж на  ЛОТ 4 х 18 W с 
двойнопараболична огледална решетка, вкл. пури

бр. 2

167 Доставка и монтаж на  ЛОТ 2 х 36 W с 
двойнопараболична огледална решетка, вкл. пури

бр. 2

168 Направа на лампен излаз - средна дължина  10м бр. 2
169 Направа на контактен излаз - средна дължина 10м бр. 2

170 Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 19", 9U, 
60х80, без оборудване

бр. 2
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6

171 Доставка и монтаж на UPS с мощност 2квт., 
променливотоков, on-line /double conversion/

бр. 2

172 Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2 бр. 2

Коефициент на тежест Кт = 3
173 Демонтаж  на проводник  до 25мм2 м 3
174 Демонтаж  на проводник  до 10мм2 м 3

175 Доставка и монтаж на лум. тръби  36w, вкл. демонтаж на 
старите

бр. 3

176 Доставка и монтаж на лум. тръби  18w, вкл. демонтаж на 
старите

бр. 3

177 Д-ка и полагане PVC каб.канал 25/20 бр. 3
178 Д-ка и полагане PVC каб.канал 25/25 м 3
179 Д-ка и полагане  PVC каб.канал 40/40 м 3
180 Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 бр. 3

коефициент на тежест Кт = 4
181 Д-ка и изтегляне на кабел в РVС канал 3x2,5 мм2 м 4

182 Д-ка и изтегляне на кабел в РVС канал 3x1,5 мм2 м 4
183 Доставка и монтаж на PVC каб. канал 40/20 м 4
184 Прозвъняване на ел. кабели бр. 4
ІІІ. ПОКРИВНИ РАБОТИ 

Коефициент на тежест Кт = 1Коефициент на тежест Кт  1

185 Подмяна на дъсчена обшивка (летви 2см), вкл мушама м2 1

186 Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли и 
обшивки около комини м2 1

187 Доставка и монтаж на метални поли на улами м 1
188 Подмяна на воронка (труд и материали) бр. 1
189 Есове ф100 от поц. ламарина бр. 1
190 Есове ф160 от поц. ламарина бр. 1
191 Есове ф200 от поц. ламарина бр. 1

192 Подмяна на водосточна тръба  ф 100 (демонтаж и 
монтаж на нова, вкл.вод. тръба)

м 1

193 Изработка,доставка и монтаж казани от поц. ламарина за 
водосточна тръба ф100

бр. 1

194 Изработка,доставка и монтаж казани от поц. ламарина  
за водосточна тръба ф160

бр. 1

195 Изработка, доставка и монтаж казани от поц.ламарина  
за водосточна тръба ф200

бр. 1

196 Ръчно пробиване на отвор за почистване на комин бр 1
197 Подмазване на  комини м2 1
198 Доизграждане на паднал комин с единични тухли м3 1
199 Отпушване на  комин бр. 1

Коефициент на тежест  Кт = 2
200 Демонтаж на ламаринени обшивки-вертикални м2 2
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6
201 Демонтаж на капаци по била и ръбове м 2

202 Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка по бордове м2 2

203 Монтаж на съществуваща обшивка от поцинкована 
ламарина по покрив м2 2

204 Демонтаж на водосточни тръби м 2
205 Демонтаж и монтаж на стари водосточни тръби м 2
206 Монтаж на стари водосточни тръби м 2

207 Подмяна на носещ елемент - поп, столица, ребро 
(12х12см)

м 2

208 Доставка и монтаж ребра за захващане на обшивки м 2
209 Доставка и монтаж на челна дъска м 2

210 Подмяна на керемиди (демонтаж и монтаж на нови - 
труд и материали) м2 2

211 Пренареждане на керемиди м2 2
212 Подмазване на  капаци м 2

213 Доставка, монтаж и подмазване на капаци по била и 
ръбове 

м 2

214 Подмяна на олук м 2
215 Подмяна висящи и седящи олуци с разв.над 33см  м 2

216 Подмяна на водосточна тръба ф 120 (демонтаж и монтаж 
б )

м 2216
на нова, вкл.вод. тръба)

м 2

217 Подмяна на водосточна тръба ф 160 (демонтаж и монтаж 
на нова, вкл.вод. тръба)

м 2

218 Есове ф120 от поц. ламарина бр. 2

219 Подмяна на водосточна тръба ф 200 (демонтаж и монтаж 
на нова, вкл.вод. тръба)

м 2

220 Изкърпване с топло битумно  лепило м2 2

Коефициент на тежест  Кт = 3

221 Демонтаж на вълнообразни етернитови плоскасти от 
покрив, вкл сваляне и пренос на 100м м2 3

222 Почистване на олуци м 3
223 Направа на холкер м 3

224 Доставка и монтаж на поцинкована ламарина по  
бордове,  подпрозоречни первази м2 3

225 Боядисване на ламарина с  трикомпонентна боя м2 3

226
Ремонт на съществуваща покривна изолация 
/разрязване,почистване, изсушаване и изкърпване/ - 
плоски покриви

м2 3

Коефициент на тежест  Кт = 4
227 Почистване на  покрив м2 4
228 Боядисване на  LT ламарина с трикомпонентна боя м2 4
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6

229 Подмяна на ламаринена пола  (ширина 40см. и 2 фалца) м 4

Коефициент на тежест Кт = 5
230 Доставка и полагане на  битумен грунд м2 5

231
Доставка и монтаж 1 пласт хидроизолация- усилен 
воалит  с посипка на газопламъчно залепване при 
ремонти

м2 5

232 Доставка и монтаж 2 пласт хидроизолация усилен 
воалит   /горния с посипка/ на газопламъчно залепване м2 5

233 Демонтаж на  хидроизолация м2 5
234 Почистване на покрив от  филц м2 5
235 Доставка и монтаж на ЛТ  ламарина б=0,8 мм м2 5

236 Направа на покрив от LT ламарина, вкл. метална 
конструкция м2 5

ІV. В и К 
Коефициент на тежест Кт = 1

237 Демонтаж на смесителна батерия бр. 1

238 Ремонт на смесителна батерия - подмяна на уплътнения 
и глави

бр. 1

239 М б б 1239 Монтаж на смесителна батерия бр. 1
240 Демонтаж на душ батерия бр. 1
241 Демонтаж на автомат за тоалетна чиния бр. 1
242 Демонтаж на тоалетна чиния бр. 1

243 Демонтаж на тоалетна клекала - комплект бр. 1

244 Демонтаж на моноблок бр. 1
245 Демонтаж на тоалетна мивка бр. 1
246 Демонтаж на тоалетно казанче бр. 1

247 Демонтаж на стенни писоари бр. 1

248 Демонтаж на подов сифон бр. 1
249 Демонтаж на канализация PVC ф 50 м 1
250 Откриване на теч от водопровод бр. 1
251 Източване на водопроводна инсталация бр. 1

252
Подмяна на поцинковани вертикални водопроводни 
щрангове 1 1/2" с полипропиленови, вкл. фитинги и 
крепежни елементи

м 1

253
Подмяна на поцинковани вертикални водопроводни 
щрангове 1" с полипропиленови, вкл. фитинги и 
крепежни елементи

м 1
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6

254
Подмяна (демонтаж), доставка и монтаж на водопровод 
в сгради от полипропиленови тръби за студена и топла 
вода  до Ф30, вкл. всички фасонни части

м 1

255 Доставка и монтаж  на глави батерии бр. 1

256 Подмяна на канализация PVC ф 50, вкл.фасонни части м 1

257 Подмяна на вертикална канализация PVC ф 110 , 
вкл.фасонни части

м 1

258 Подмяна на канализационна тръба (каменина - труд и 
материали)

м 1

259 Подмяна, доставка и монтаж на водомер 1/2" за топла и 
студена вода (труд и материали)

бр. 1

260 Подмяна, доставка и монтаж на водомер 3/4" за топла и 
студена вода (труд и материали)

бр. 1

261 Подмяна на мека връзка (труд и материали) бр. 1
262 Демонтаж на бойлер бр. 1
263 Монтаж на бойлер бр. 1
264 Доставка и монтаж на бойлер до 80л бр. 1
265 Доставка и монтаж на дъска за тоалетна чиния бр. 1
266 Доставка и монтаж на тоалетна чиния, вкл. маншон бр. 1

Д PVC267 Доставка и монтаж на тоалетно PVC  казанче, вкл. 
всички фасонни части

бр. 1

268 Доставка и монтаж на моноблок, вкл. всички фасонни 
части

бр. 1

269 Доставка и монтаж на подов рогов сифон ф 50 бр. 1

270 Доставка и монтаж на мивка среден формат, вкл. сифон бр. 1

271 Доставка и монтаж на ботуш за умивалник бр. 1

272 Доставка и монтаж на декоративен СК 1/2" преди 
казанче

бр. 1

273 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1

274 Отпушване на клекала и канализация  всички диаметри 
до 10м

бр. 1

275 Отпушване на канализационни шахти, вътрешни и 
външни 

бр. 1

276 Направа на улеи за монтаж на ВиК тръби м 1

277 Измазане на улеи м 1

278 Комплект ПК в предварително изкопана ниша бр 1

V. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И 
КЛИМАТИЗАЦИЯ 
Коефициент на тежест Кт = 1

279 Промиване на чугунен радиатор бр. 1
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6

280 Подмяна на съществуващи вертикални отоплителни 
щрангове  2" (труд и материали)

м 1

281 Доставка и монтаж на разпределителна мрежа от тръба 
ППР с алум. вложка ф20  

м 1

282 Доставка и монтаж на фитинги за тръба ППР с алум. 
вложка ф20: муфи, колена, тройници, преходи и др.

бр. 1

283 Доставка и монтаж на поцинковани капи 1" бр. 1
284 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител бр. 1

285 Доставка и монтаж на СК 1"  за полипропиленови тръби бр 1

286 Доставка и монтаж на кранове с термоглави на 
радиатори 1/2"

бр. 1

287 Доставка и монтаж на кранове с термоглави на 
радиатори 3/4"

бр. 1

288 Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава 
1/2"

бр. 1

289 Доставка и монтаж на радиаторен холендър бр. 1

290 Доставка и монтаж на глидери за алуминиеви радиатори 
с височина с Н = 600 

бр. 1

291 Доставка и монтаж на глидери за алуминиеви радиатори 
с височина с Н = 350 

бр. 1

292 Пробиване отвори в стоманобетонова плоча за 
преминаване на отоплителни тръби 

бр. 1

293 Пробиване отвори в тухлен зид за преминаване на 
отоплителни тръби 

бр. 1

294 Източване на водно отопление над 50 отоплителни тела бр. 1

295 Направа и монтаж на решетки за външни тела на 
климатици

бр. 1

296 Демонтаж и монтаж на съществуващ климатик до 3м. 
тръбен път

бр. 1

Коефициент на тежест Кт = 3

297 Демонтаж на радиатор H=600 до 20 глидера бр. 3

298 Доставка и монтаж на поцинковани капи 1/2" бр. 3

299 Монтаж на радиатор (труд) бр. 3

300 Демонтаж на холендри, спирателни кранове, 
регулиращи вентили и др. до 1"

бр. 3

301 Монтаж на спирателни кранове до 1" бр. 3
Общо: сума кол.6

Забележка: Предложените единични цени трябва да са с включени доставка на 
материали, труд, печалба и да са без ДДС
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№ Видове строително - монтажни работи м-ка
коеф. 
тежест

Ед. цена  
[лв]

кол.4 х 
кол.5

1 2 3 4 5 6
ДАТА:                                                               ПОДПИС и ПЕЧАТ:.............................
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Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 

„ЕЖЕДНЕВНИ, ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ 
В СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БП” ЕАД” С ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

 
 

І. Предмет на поръчката и обхват: 
 

В сградния фонд на „Български пощи” ЕАД ще се изпълняват следните видове дейности:  
• Ежедневни и текущи ремонти; 
• Аварийни ремонти. 

Тези дейности ще се изпълняват в шест основни  региона на територията на цялата 
страна: 
1. Регионално управление „Западен регион” финансов ресурс до: 300 000лв. 

1.1. София град – 135 бр. 
 1.2. София окръг - 156 бр.  
 1.3. Перник - 68 бр. 
 1.4. Кюстендил - 78 бр. 
 1.5. Благоевград - 127 бр. 
 1.6. Видин - 82 бр. 
 1.7. Враца - 110 бр. 
 1.8. Монтана - 104 бр. 
  
2. Регионално управление „Южен централен регион” финансов ресурс до: 200 000лв. 
 2.1. Пловдив - 195 бр. 

2.2. Смолян - 64 бр. 
2.3. Хасково - 138 бр. 
2.4. Кърджали - 67 бр. 
2.5. Пазарджик - 137 бр. 

 
3. Регионално управление „Югоизточен регион” финансов ресурс до: 150 000лв. 

3.1. Бургас - 163 бр. 
3.2. Сливен - 93 бр. 
3.3. Стара Загора - 130 бр. 
3.4. Ямбол - 72 бр. 

 
4. Регионално управление „Северен централен регион” финансов ресурс до: 250 000лв. 
 4.1. Плевен - 132 бр. 

4.2. Велико Търново - 154 бр. 
 4.3. Ловеч - 108 бр. 
 4.4. Русе - 103 бр. 
 4.5. Разград - 88 бр. 
 4.6. Габрово - 68 бр. 
 4.7. Силистра - 71 бр. 

 
5. Регионално управление „Североизточен регион” финансов ресурс до: 150 000лв. 
 2.1. Варна - 135 бр. 
 2.2. Добрич - 81 бр. 
 2.3. Шумен - 112 бр. 
 2.4. Търговище - 78 бр. 
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6. Централно управление на „БП” ЕАД финансов ресурс до: 150 000лв. 
6.1.  БРСЦ 
6.2. БФН 
6.3 РСЦ Горна Оряховица 
6.4. РСЦ Стара Загора 
6.5. Почивни бази – на територията на цялата страна. 

 
II.Условия при изпълнение на поръчката: 
Всеки Кандидат може да участва с предложение и за шесте региона. 
Всеки кандидат трябва да посочи необходимия (според него) брой подизпълнители, с които ще 
изпълнява поръчката по всички градове и села в областите, изброени в шесте региона. 
 
III. Задължителни квалификационни изисквания : 

          1. Kъм  Главния изпълнител : 
          1.1. Внедрена система за управление по качеството ISO 9001:2008; 
          1.2. Членство в Камарата на строителите – I група – от III до V-та категория; 
          1.3. Списък на подизпълнителите и доставчиците; 
          1.4. За периода 01.01.2010г. – 01.01.2012г. участниците да имат назначени служители и 
работници по трудови правоотношения не по-малко от 20 човека на месец за всеки от 
посочените 24 месеца. Доказва се с Декларация обр.1 към НОИ за броя на осигурените 
служители на трудов договор на участника за всеки от посочените 24 /двадесет и четири/ 
месеца. 
 

          2. Към  Главния изпълнител и Подизпълнителите: 
- Да притежават и докажат опита си в извършване на строително-ремонтни дейности, като 
представят автореферентна листа със списък на изпълнените от тях обекти през последните две 
години, договори в процес на изпълнение, финансово състояние. 

- Да представят референции и препоръки (за последните две години) до Възложителя (в 
оригинал или нотариално заверени). 
- Кандидатите да представят поименен списък и справка за образователна и професионална 
квалификация на  наличния кадрови потенциал, с който ще изпълняват поръчката (за Главния 
изпълнител и за неговите подизпълнители) в отделните градове  на съответния регион, кратки 
сведения за ключовите служители. 

-  Наличие на квалифициран и ключов персонал, с който разполага фирмата: 

• технически ръководител – 2 бр. 
 образование: строителен инженер или професионална квалификация техник; 
     професионален опит: минимум 5 години общ трудов стаж като строителен 
инженер/техник; 
 
• инженер „ССС”/ПГС/  - 1 бр. 
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
 
• инженер „ВиК” – 1 бр. 

 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
 

• инженер „ОВК” – 1 бр.  
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
 

• инженер „Електро” – 1 бр.  
 професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността; 
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• координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 
 образование: строителен инженер или професионална квалификация техник; 
  професионален опит: минимум 1 година трудов стаж на тази позиция. 

- Да докажат наличие на необходима голяма и малка  механизация и техническа съоръженост 
(за себе си и за подизпълнителите си), като приложат копия от фактури за закупуване на 
техника, договори за наемане на съответната техника  или свидетелства за регистрация на  
транспортни средства и др.  

- Да представи организация и план на работа при изпълнение на дребни ремонтни услуги в 
населените места в региона, за който участва. 

- Да имат възможност да изготвят екзекутивни чертежи и заснемания на помещения. 
 

ІV. Изисквания към качеството:  
-  Да изпълняват качествено  и в срок  възлаганите СМР по полученото от Възложителя 
техническо задание.  
- Кандидатите да декларират, че имат възможност да доставят всички необходими материали за 
изпълнение на възложените  СМР, като по време на изпълнение на договора за закупените 
материали  представят за проверка само оригинални данъчни фактури от производители или 
дистрибутори и копие приложено в документацията. Всички материали трябва да притежават 
сертификати по БДС, първо качество или съответстващите им Евро сертификати. 
- Да доставят всички необходими материали и съоръжения за изпълнение на възложените  
СМР, предварително съгласувани с Възложителя.  
- Гаранция за извършените СМР – не по-малко от нормативно определените в Наредба № 2 от 
2003г. 
- Да декларират, че ще организират за своя сметка необходимите обезопасителни и 
охранителни  мероприятия по време на изпълнение на възложените СМР.  
 
V. Изисквания по здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда: 

Изпълнителят и неговите подизпълнители се задължават да декларират, че: 
 1. Ще спазват безусловно всички изисквания по пожарна и аварийна безопасност, 
Наредба № 2 за ПСТН, включително и оформянето и съгласуването на документи с РСПБЗН, 
когато това е тяхно задължение по закон или договорка между страните; 
 2. Ще изпълняват изискванията на Наредба №  2 от 22 март 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, включително и оформянето и съгласуването на документи, когато това е 
тяхно задължение по закон или договорка между страните;  
 3. Техните работещи, за които това е необходимо, вкл. и работещите на 
подизпълнителите им, да притежават съответните квалификационни групи по 
електробезопасност, удостоверения за преминато обучение за работа на височина, 
удостоверения за заварчици и др., когато това се изисква от различните видове работи, които те 
ще извършват в обекти на “БП” ЕАД;  
 4. Ще съхраняват, изнасят и предават съгласно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и съответните подзаконови актове всички отпадъци, които се образуват в резултат 
на извършваните от тях работи; 
 5. Няма да допускат техни работещи, вкл. и работещи на подизпълнителите им, да 
започват работа в обекти на “БП” ЕАД, ако не са преминали начален инструктаж по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и не отговарят на изискванията на 
процедурата за достъп до обектите на компанията;  
 6. Техните работещи, за които това е необходимо, вкл. и работещите на 
подизпълнителите им са оборудвани с инструменти, оборудване и лични предпазни средства, 
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които отговарят на нормите по безопасност при работа, изправни са и са преминали 
съответните изпитания, когато това се изисква от нормативен документ;  
 7. В случай технологична необходимост от използване на опасни химически вещества, 
продукти и др. ще вземат всички изискващи се от нормативните документи мерки за 
осигуряване на безопасността на хора и съоръжения, които могат да бъдат обект на 
въздействие;  
 8. Ще изпълняват изискванията на всички нови нормативните документи по безопасност 
и здраве при работа и опазване на околната среда, в случай, че датата на влизането им в сила 
попада в рамките на срока на действие на договора; 
 9. Ще предават извършената от тях работа с протоколи, удостоверяващи че са изпълнени 
изискванията по електробезопасност и за микроклимат, когато естеството на работата изисква 
това (ел. монтажни работи, преустройство на инсталации, изграждане и промяна на 
осветителни инсталации и др.). 
 10. Изпълнителят и неговите подизпълнители приемат, че Възложителят може да прави 
контролни измервания по електробезопасност и фактори на работната среда, независимо, че 
изпълнителят ще предостави протоколи и сертификати при предаването. В случай, че се 
установи некачествено изпълнение от страна на Изпълнителя или неговите подизпълнители, 
несъответствията се отстраняват изцяло за тяхна сметка.  

 
VІ. Изисквания към Процедурата за възлагане:  

Възлагане на текущи, аварийни ремонти и поддръжка 
 
6.1.Аварийни ремонти 

За извършването на аварийни ремонти Възложителят изпраща уведомление по телефон, факс, 
е-mai. Изпълнителят е длъжен да реагира в рамките на 4 часа, след получаване на 
уведомлението.  
След получаване на сигнал, обаждане, мейл за настъпила аварийна ситуация в дадена сграда 
изпълнителят е длъжен да предприеме мерки по ограничаване на щети и инспекция на място. 
След изпълнение на обезопасителните мероприятия, Изпълнителят изпраща/мейл/ до 
Възложителя Доклад за възстановяване, придружен с Количествено-Стойностна Сметка /КСС/. 
Възложителят проверява /преценява строителните дейности по възстановяване в срок до три 
дни и изпраща потвърждение/мейл/ до Изпълнителя. 

До 5-то число на месеца двете страни обобщават всички документи по извършените през 
предходния месец аварийни ремонти, като обобщението трябва да съдържа: 

- констативни протоколи за аварии; 

- двустранно подписани протоколи за извършени аварийни ремонти; 

- обобщена количествено – стойностна сметка, съставена въз основа на количествените сметки 
за извършените аварийни ремонти. 
 

6.2.Ежедневни и текущи ремонти 
Всяко отделно възлагане се извършва от страна на Възложителя с отделна Поръчка, 

подписана от упълномощен от Възложителя представител на „БП” ЕАД. В Поръчката се 
посочват: предмет, място – описващо точно местоположението на Обекта, където ще се 
извършват СМР и описание на видовете СРР. 

Изпълнителят е длъжен в срок от 5 /пет/ работни дни да извърши оглед на Обекта, да 
изготви количествено-стойностна сметка със срок за изпълнение и да я предсави на 
Възложителя за съгласуване и одобрение.   

Изпълнението на СРР трябва да започне не по-късно от 5 /пет/ работни дни след одобрявене 
на КСС от Възложителя. 
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VІІ. Изисквания към начина на ценообразуване: 
7.1. Всеки участник трябва да попълни графата „единична цена” в Приложение А, с изброени  
видове строителни работи, избрани от Възложителя. Тези единични цени ще се считат за 
твърдо договорни  единични цени през периода на действие на договора. 

7.2. За позиции, които не са включени в Приложение А , цената се определя на база анализи по 
УСН и ТНС и следните технико-икономически показатели за формиране на единични цени: 

-  часова ставка – ……… лв.; 

-  допълнителни разходи за труд – ………….. %; 

-  доставно-складови разходи – …………… %; 

-  печалба върху труда – …………… %. 

- за ремонти с единично възлагане до 300 лв. единичните  цени се корегират с 
коефициент К=......... 

7.3.  Цената за всяко едно възлагане над 300 лв., образувана при прилагането на т. 6.1 и т. 6.2 не 
подлежи на увеличение и покрива всички разходи на Изпълнителя за труд, материали, външни 
услуги, строителна механизация, доставки, съхранение, застраховки и всички други разходи, 
необходими за изпълнение на конкретния Обект с необходимото качество и в определения 
срок. 

За отстраняване на щетите от авария се изготвя КСС, остойностена по Приложение А. 

-  На заплащане подлежи цената на реално извършените СМР, за всяка отделна Поръчка, която 
се формира на база на Протокол Акт обр.19 и двустранен приемно-предавателен  протокол за 
реално извършени (етап или изцяло) СМР. 

- Разплащанията за всички ремонти се извършват от Възложителя на Изпълнителя - 100% след 
подписване на акт 19 и двустранни протоколи за реално извършени работи. 
 
VІІІ. Изисквания към организацията и начина на работа: 

- Да изпълнява възложените му работи, в обеми и срокове, в съответствие с правилата за 
изпълнение на строително монтажните работи и на мерките за опазване живота и здравето на 
хората на строителната площадка.  

- Единичните възлагания с ориентировъчна стойност до 300 лева се извършват след 
уведомление от Възложителя по телефон, факс, е-mail и се обединяват в обща поръчка в края на 
текущия месец. 

- За възлагания със ориентировъчна стойност над 300 лева следва да се изготвя график за 
изпълнение на отделните СМР и количествено-стойностна сметка за всеки обект, който да се 
съгласува с Възложителя. 

- Да започва изпълнението на възложените СМР, само след одобрена оферта от 
Възложителя.  

-  Изпълнителят се задължава при подписване на договора да представи на Възложителя 
копие от застрахователна полица за застраховка на професионалната му отговорност за вреди, 
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица съгласно нормативното 
задължение по чл. 171 от ЗУТ. В случаите на ангажиране на подизпълнители, Изпълнителят се 
задължава да осигури представяне на копие от застрахователната полица и на 
подизпълнителите. 

 
 
 



Образец 

                                                                                                 Приложение № 2 

 

До  
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 

 
[наименование на участника], 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в 
[…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и 
адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкови сметки: […] 

 
 
 

О Ф Е Р Т А 
 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 

собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 
 

 

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита 
процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и 
аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с 
шест обособени позиции” за обособена позиция № …… /изписва се номер и 
наименование на съответната обособена  позиция/. 

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията 
и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни 
сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, 
приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим 
договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 
законноустановения срок. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 
календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за 
участие. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и 
неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта». 



Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в 
размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще 
гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 
договорените условия. 

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на 
обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, 
изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се 
удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта. 

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]1 
подизпълнители. 

Подизпълнителите2, които ще използвам при изпълнение на поръчката, 
дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена 
на договора) са, както следва: 

№ Наименование БУЛСТАТ/ЕИК Видове 
дейности, 
които ще 
изпълнява 

Дял на 
участието в 
обществената 
поръчка 
(процент от 
общата цена на 
договора) 

     

 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в 
приложения списък по т. 25.1 от документацията за участие. 
 

[дата]       

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 
 
 

                                                 
1 Оставя се вярното. 
2 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители 
за изпълнение на поръчката: 



Образец  
Приложение № 3 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 
 

 
 
Долуподписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност1] № […], издадена на […] от […], 
в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който 
лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на 
[наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 
седалище […] и адрес на управление […], 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 
 

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]2] ще 
[участвам/участва3] като подизпълнител на участника [наименование на участника], 
ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с ”Ежедневни, текущи 
и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с 
шест обособени позиции” 
2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: 
[наименование изброяват се дейностите и обема]. 

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в 
посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на 
обединение.  

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   
 
 

                                                 
1Оставя се вярното. 
2 Оставя се вярното. 
3 Оставя се вярното. 



Образец 
Приложение №4 

 
До  
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 
 
 

[наименование на участника], 
регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], 
адрес за кореспонденция: […], 
банкови сметки: […] 

 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 
 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 
собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” за обособена позиция № …… 
/изписва се номер и наименование на съответната обособена  позиция/. 

 
I. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 

техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка, в т.ч: 

 
1. Срок за изпълнение на строително – монтажни работи по договора - 24 

(двадесет и четири) месеца 
 
2. Гаранционен срок на извършените ремонтни строително – монтажни работи: 

........... 
  

Забележка: Посочените в офертата гаранционни срокове на видовете ремонтни 
строително – монтажни работи не могат да бъдат по – кратки от предвидените в 
Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.) 
 
 

ІI. Организация на изпълнение на строително – монтажни работи 
 

1. Обществената поръчка ще изпълним под техническото ръководство на лицата, 
поименно изброени в Приложение № 9 от документацията за участие. 

2. При изпълнение на дейностите по Договора ще използваме строителни 
машини и техническо оборудване, описани в Приложение № 15 от документацията за 
участие. 



 
ІII. Подизпълнители: 

 
1. При изпълнението на поръчката ще използваме следните подизпълнители: 

 

Наименование на 
подизпълнителя 

Видове СМР / дейности, които 
подизпълнителят ще изпълнява 

Дялово участие на 
подизпълнителя в изпълнението 

на обществената поръчка 
   
   

 
IV. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената 

поръчка преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в 
размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в 
Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на [депозит на 
парична сума или банкова гаранция]1. Ще осигурим валидност на банкова гаранция, 
когато гаранцията е под такава форма, 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на 
последния гаранционен срок за изпълнени СМР за Обекта. 

 
V. Ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на 

договор да извършваме отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти в 
изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и 
непрекъсната експлоатация на обекта в съответствие с техническите изисквания, 
представени с документацията за участие. Гаранционната ни отговорност се изключва, 
когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от “форсмажорно обстоятелство” 
(“непреодолима сила”), дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка.  

 
 
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи 

и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 
 
 
 
[дата]        ПОДПИС  

ПЕЧАТ 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия 
участника] 

 
 

                                                 
1 Посочва се вярното, в зависимост от волята на участника. 
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Образец                                                                                                           Приложение №5 

 

 

До  
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 

 

 

[наименование на участника], 
регистрирано [данни за регистрацията на участника] 
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], адрес за кореспонденция: […], 

 
 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 
собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, 
текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” 
ЕАД с шест обособени позиции” за обособена позиция № …… /изписва се номер и 
наименование на съответната обособена  позиция/. 

 
1. Предлагам/е следните стойности на ценообразуващите показатели: 

 

- часова ставка                                                  ............ лв. / час; 
- допълнителни разходи за труд                     ............ %  
- допълнителни разходи за механизация       ............ %  
- доставно - складови разходи                         ............ %  
- печалба                                                            ............. %  
 

2. Единични цени на видовете СМР са дадени в Приложение А. 
 

За обекти с единично възлагане по 300 (триста) лв. всички единични цени се 
коригират с коефициент К=…….. 
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3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и 

по реда на раздел III от проекта на договор. 

4. Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на Единични цени за 
изпълнение на отделните видове СМР и други дейности, съгласно Приложение № А от 
документацията за участие. 

5. Единичните цени включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да 
се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в 
случаите на т. 3 от чл. 43, ал. 2 от Закона за обществени поръчки. 

6. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с 
20 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е 
постигнал тази цена съгласно чл. 70 от ЗОП. 
 

Приложение: Единични цени, Приложение А. 
 
 
 
 

[дата]     ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 



Образец 
Приложение № 6.1 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП 

 
 
Долуподписаният /та/ […] 
с адрес […] 
[лична карта/документ за самоличност1] № […], издадена на […] от […], 
в качеството ми на [длъжност, или друго качество]2 на [наименование на участника]3 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 
собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 
      

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Не съм   осъждан /а/ с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния 
кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс; 

 
2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам определена професия или дейност. 

 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от 
промяната писмено да уведомя Възложителя. 
 
Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   
 
 

                                                 
1 Оставя се вярното. 
2 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП. 
3 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях 
от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
 



Образец 
Приложение № 6.2 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП 

Долуподписаният /та/ […] 
с адрес […] 
[лична карта/документ за самоличност1] № […], издадена на […] от […], 
в качеството ми на [длъжност, или друго качество]2 на [наименование на участника]3 

с 
БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 
собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
Представляваното от мен дружество: 
1. Не е обявено в несъстоятелност; 
2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския 
закон.  

В случай, че участникът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,  

4. Не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност. 
5. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на 

чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на 
вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 
държавата, в която дружеството е установено. 

6. Представляваното от мен дружество няма  наложено административно 
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 
до 5 години. 
 
 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от 
промяната писмено да уведомя Възложителя. 
 
 Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

                                                 
1 Оставя се вярното. 
2 Представя се от представляващият участника по съдебна регистрация. 
3 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях. 



Образец                             Приложение № 6.3 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП 

 
Долуподписаният /та/ […] 
с адрес […] 
[лична карта/документ за самоличност1] № […], издадена на […] от […], 
в качеството ми на [длъжност, или друго качество]2 на [наименование на участника]3 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 
собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

 1. Не съм свързано лице с Възложителя (Български пощи) или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация4. 
            2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на интереси. 
 

Настоящата декларация подписвам на основание чл.47, ал.5 от Закона за 
обществени поръчки. 

 
Настоящото декларирам във връзка с участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-
ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 

 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от 

промяната писмено да уведомя Възложителя. 
 
Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   
 

                                                 
1 Оставя се вярното. 
2 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП. 
3 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях 
от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
4 Служителите на ръководни длъжности в Български пощи са посочени в сайта на Български пощи - 
www.bgpost.bg 



Приложение № 7 
Образец 
 
[наименование на участника], 
регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], 
 адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-
ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 
 

 
СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ДЕЙНОСТИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗПЪЛНЕНИ 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2009, 2010  и 2011) 
 
№ Описание на 

предмета на  
договора 

 

Приход от договора 
за 

2009г. 
 

Приход от 
договора за  

2010г. 

Приход от 
договора за  

2011г. 

     

     
     
     
     
     
 Общ размер на 

приходите по 
съответните 
години  

   

 
 

 

[дата]   

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 



Приложение № 8 
Образец 
 
 [наименование на участника], 
регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], 
адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на  
обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-
ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 
 
 
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  НА ДЕЙНОСТИ, 
СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ПЕТ ГОДИНИ (2007, 2008, 2009, 2010  и 2011) 

 

№ 
 
 
 
 
 
 

Обект 
(предмет) 

на 
договора 

 
Възложител 
 

 
 
 
 
 

Стойност 
(цена) на 
договора 

 
 
 
 
 
 

Дата на 
сключване

 
 
 
 
 
 

В качеството 
на:  

главен 
изпълнител; 
участник в 
обединение; 

подизпълнител 

Период на 
изпълнение 

на 
поръчката 

1  2 3 4 5 6 
       

 
 

[дата]   

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 



Приложение № 9 
Образец 

 
 

[наименование на участника], 
регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], 
адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и 
аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции” 
 
СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с 
шест обособени позиции” 

 
№ Име, презиме, 

фамилия 
Общ 

професионален 
опит (години) 

Образование, 
квалификация 

Длъжността, която ще 
изпълнява лицето при 

изпълнение на 
обществената поръчка;  

Информация за вида на 
правоотношенията на лицата с 

участника 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
[дата]           ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 



Образец                                                                                                       Приложение № 10 
 

 
До 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 

 
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

 
Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на 
банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за 
краткост по-долу УЧАСТНИК1, ще участва в обявената с решение [номер, дата] на 
Изпълнителния директор на “Български пощи” ЕАД обществена поръчка с предмет: 
”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на 
„БП” ЕАД с шест обособени позиции”, за обособена позиция № …… /изписва се номер и 
наименование на съответната/ите обособена/и позиция/и/. 
 

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи 
с офертата си гаранция в размер на  ………… лв. под формата на паричен депозит или 
банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на 
банкова гаранция. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето 
безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас банкова 
сметка сумата от  …………. лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо 
Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил 
някое от следните действия: 

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 
- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора 

за обществена поръчка.  
Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и 

година). 
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година]2, до която дата 

какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията 
автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 
върнат обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на “Български пощи” ЕАД или на неин законен 
правоприемник и не може да бъде прехвърляна. 

 
С уважение, 
[БАНКА] 
[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 
[подписи и печат на банката] 

                                                 
1 Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. 
2 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. 
Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от 30 дни след срока на валидност на офертата на 
УЧАСТНИКА. 



Образец                                                                                                       Приложение № 11 
 

 
До 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 

 
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

 
Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на 
банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената 
поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и 
дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и аварийни 
строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени 
позиции”, за обособена позиция № …… /изписва се номер и наименование на 
съответната/ите обособена/и позиция/и/. 

 
 
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви 
на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро 
изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 3 
(три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото 
изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето 
безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от вас банкова 
сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [..........лв.], 
независимо от възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) работни дни след 
получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и 
година). 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече 30 (тридесет) дни след датата на 
изтичане на последния гаранционен срок по цитирания по-горе договор за обществена 
поръчка ............(дата, месец и година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да 
бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо 
дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на “Български пощи” ЕАД или на неин законен 
правоприемник и не може да бъде прехвърляна. 

 
 
 
С уважение, 
[БАНКА] 
[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 
[подписи и печат на банката] 
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Приложение № 12 

ПРОЕКТ! 
 
 

Д О Г О В О Р  
  

№ …………..……………../…………..…………….. 2012 г. 
 
 
 
 

Днес, ........2012 г., в гр.София, между: 
 

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,              
ул. ”Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен директор ДЕЯН  
ДЪНЕШКИ, наричано по-нататък наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,   

и 
2. ................................................................................................................, със седалище и адрес 

на управление: гр. ...........……....., ул.”…....…………….” №…., вписано в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията под ЕИК .................... съд  ..........................…., представлявано от 
…………....................………………….., наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  
 (“Възложителят” и “Изпълнителят” също, наричани по-долу заедно "страни" или поотделно 
"страна"), 
 

на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществени поръчки и въз основа на 
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради собственост на 
"Български пощи" ЕАД” с шест обособени позиции” при условията на класираната на  първо 
място оферта по Обособена позиция .................., съгласно Заповед № ....................... г. на Главния 
изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  

се сключи настоящия договор: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши ежедневни, текущи и 
аварийни строително – ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД   
по обособена позиция ........ - Регион............, съгласно Приложение № 1 (Технически 
изисквания), неразделна част от настоящият договор. 

Чл. 2. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите предмет на договора, с 
много добро качество, съгласно Приложение № 1 (Технически изисквания на Възложителя),  
както и Техническото предложение на Изпълнителя – неразделна част от офертата на 
Изпълнителя.  

(2) За извършването на аварийните ремонти Възложителят изпраща уведомление по 
телефон, факс, е - mail, с оглед на стартиране на аварийните работи в срок до 4 (четири) часа, 
като на мястото на аварията се изготвя констативен протокол за авария.  

 
ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 



Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.  
(2) Срокът за изпълнение на договора e 24 (двадесет и четири) месеца от датата на 

подписването му или до изчерпване на финансовия лимит за обособената позиция без включен 
ДДС, до ....................(.....................................) лева. 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 4. За изпълнение предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на 

Изпълнителя цена за изпълнение на СМР в размер на стойността на одобрената от Възложителя 
количествено - стойностна сметка (КСС) за всеки конкретен обект по отделно. Единичните цени 
на видовете СМР са определени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя - Приложение № 2, 
неразделна част от договора и не подлежи на преразглеждане в срока на договора. За обекти с 
единично възлагане под 300 (триста) лева, всички единични  цени се коригират с коефициент 
К=……. 

Чл. 5. Цената по чл. 4 е за цялостно и качествено изпълнение предмета на договора, 
включително цената на вложените материали, извършените дейности, разходите за труд, 
механизация, енергия, складиране и всички останали разходи, както и печалба за Изпълнителя. 

Чл. 6. Възложителят заплаща сумата по чл. 4 чрез банков превод по сметката на 
Изпълнителя, на основание на двустранно подписани протоколи обр. 19 и сметки обр. 22 в 
процеса на изпълнение в 30 - дневен срок, след издадена фактура от Изпълнителя. 

Чл.7. (1) Заплащането на СМР, по време на изпълнение на договора, се изпълняват само 
след предварително одобрение на КСС от Възложителя. При изпълнение на видовете работи, 
остойностяването ще става по единични цени.   

(2) Всички видове СМР, за които няма единични цени в Приложение № 2, ще се 
остойностяват съгласно заложените по-долу ценообразуващи показатели, разходните норми, 
посочени в „Трудови норми в строителството” (ТНС) и “Стройексперт - СЕК”. Разходът на 
материалите се удостоверява съгласно уедрени сметни норми (УСН), а тяхната стойност се 
доказва с фактури. Изпълнителят задължително съгласува предварително с Възложителя 
цените и вида на материалите. 

(3) Ценообразуващите показатели, касаещи възлагането на непредвидени СМР по 
договора, са следните: 

-  часова ставка – ……… лв.; 

-  допълнителни разходи за труд – ………….. %; 

-  доставно - складови разходи – …………… %; 

-  печалба върху труда – …………… %. 
  
(4) До 5 - то число на текущия месец страните по договора обобщават всички документи 

по извършените през предходния месец всички аварийни ремонти, като обобщението трябва да 
съдържа: 

- констативни протоколи за аварии; 
- двустранно подписани протоколи за извършени аварийни ремонти; 
- обобщена количествено-стойностна сметка, съставена въз основа на количествените 

сметки за извършените аварийни ремонти.  
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. Изпълнителят се задължава: 
 8.1. да извърши качествено дейностите, предмет на настоящия договор в срока, определен 
в чл. 3 с грижата на добър търговец, при спазване изискванията и указанията на Възложителя по 
отношение изпълнението и качеството на работа, без да създава пречки за нормалното 
функциониране на съответната пощенска станция. Дейностите по изпълнение предмета на 
договора, свързани с отделянето на шум, вибрации и прах да се извършват извън работното 
време на съответната пощенска станция. 
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8.2. да започва изпълнението на възложените СМР, само след като изготви протокол за 
годните за ползване демонтирани материали и съоръжения от Обектите на Възложителя. 

8.3. да възстановява сам и за своя сметка всички нанесени повреди  в помещенията и 
местата, в които осъществява СМР, причинени от негови служители и работници при 
изпълнението предмета на настоящия договор до възстановяването им във вида преди повредата, 
както и да възстановява пропуснатите ползи вследствие на причинени от него повреди, 
прекъсвания и др., констатирани с протоколи от експлоатацията и инвеститорския контрол. 

8.4. да не допуска замърсяване със строителни отпадъци на района около Обекта, както и 
да извозва строителните отпадъци по време и след изпълнение на поръчката, на определените за 
това места от съответните общински власти. Изпълнителят е неограничено отговорен за всички 
санкции наложени на Възложителя във връзка с неизпълнение на тази разпоредба.  

8.5.  да пренася всички необходими материали, малка механизация и др. до помещенията, 
в които се извършват СМР. 

8.6. да опазва оборудването на Възложителя по време на извършване на ремонтните 
дейности, в това число  преместване на мебели, покриване с полиетилен и почистване на 
строителните площадки.   

 8.7. в срок от 3 (три) дни след сключване на договора да уведоми писмено Възложителя 
за лицата, които ще осъществяват техническото ръководство на обектите и да представи списък 
на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката с посочени в него трите имена, длъжността 
на работниците и служителите на Изпълнителя и телефони за контакт; 
 8.8. да използва качествени материали – българско или чуждо производство, които 
отговарят или съответстват на Български държавен стандарт и да са придружени със съответните 
сертификати за първо качество и произход;  

8.9. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество 
и/или влошават качеството на извършените дейности и на обекта като цяло;  
 8.10. да спазва всички законови изисквания, свързани с изпълнение предмета на договора, 
включително относно опазване на околната среда, пожарна безопасност и ТБОТ, като уведоми 
своите работници и служители да преминат встъпителен инструктаж по здравословни и 
безопасни условия на труд в съответната служба на Възложителя; 
 8.11. да спазва правилата за достъп в сградата и да се съобразява с правилника за 
вътрешния ред; 
 8.12. да осигурява достъп до обекта на посочените от Възложителя  лица по реда на 
чл.10.1; 
 8.13. да състави и поддържа в изправен вид, съвместно с инвеститорския контрол на 
Възложителя, строително досие на обекта, както и да представя своевременно на Възложителя 
необходимите документи за проверка и подпис; 
 8.14. да изнася от обекта ежедневно строителните отпадъци; 
  8.15. да отстранява за своя сметка констатираните от Възложителя недостатъци, в 
срокове, определени в двустранно - подписан констативен протокол; 

8.16. Изпълнителят отговаря за качественото и срочно изпълнение работата на 
подизпълнителите.  
 8.17. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди върху 
имуществото и/или върху здравето и живота на работниците и служителите на Възложителя, 
при и по повод изпълнението на този договор. 

8.18. При аварийна ситуация Изпълнителят е длъжен да реагира до 4 (четири) часа от 
получаване на уведомление от страна на Възложителя по телефон, факс, е - mail.   
 
  Чл. 9. Права на Изпълнителя: 

9.1. Изпълнителят има право да получи дължимото възнаграждение в размера, по начина 
и сроковете, указани в настоящия договор. 

9.2. Изпълнителят има право да използва подизпълнители, само ако същите са били 
включени в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 
Изпълнителят отговаря за извършените от подизпълнителя действия по изпълнение на 
договора, като за свои действия. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 10. Задължения на Възложителя:  
10.1. Възложителят се задължава в срок от 3 (три) работни дни от подписване на 

договора да  уведоми писмено Изпълнителя за лицата, които ще извършват инвеститорски 
контрол на обектите, както и да извърши встъпителен инструктаж на работниците и служителите 
на Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на договора; 

10.2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя пълния размер на 
договорената цена, след отстраняване на всички евентуални недостатъци при изпълнение 
предмета на договора.  

10.3 Да приема изпълнените работи с чрез двустранно подписани протоколи обр. 19 и 
сметки обр. 22. 

10.4 Да уведомява писмено (по факс или е-mail) Изпълнителя за появили се в 
гаранционния срок дефекти. 

 
Чл.11.  Права на Възложителя:   

 11.1. Възложителят има право по всяко време на достъп до обекта за осъществяване 
контрол при изпълнението на договора, включително за проверка качеството на всички видове 
СМР, влагани материали и др., без да  възпрепятства работата на Изпълнителя; 
 11.2. Възложителят има право да спира извършването на отделните видове СМР, когато 
установи влагане на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение; 

11.3. Възложителят има право да определя срокове за отстраняване на недостатъци при 
изпълнението на СМР.  

11.4. Възложителят има право да прави контролни измервания по електробезопасност и 
фактори на работната среда, независимо, че изпълнителят ще предостави протоколи и 
сертификати при предаването. В случай, че се установи некачествено изпълнение от страна на 
Изпълнителя или неговите подизпълнители, несъответствията се отстраняват изцяло от и за 
сметка на Изпълнителя.  

11.5. За необходимостта от извършване на аварийни ремонти Възложителят в срок до 2 
часа уведомява Изпълнителя по телефон, факс или е-mail за същите, с оглед на стартиране на 
аварийните работи, като на мястото на аварията се изготвя констативен протокол за авария. 
 

VІ. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 12. (1) Гаранционните срокове за отделните видове дейности - предмет  на настоящия 
договор са съгласно Приложение № 2 от офертата на Изпълнителя. 
(забележка: гаранционните срокове да не са по-малки от  минималните гаранционни  срокове 
съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005 г.)   

(2) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на съответния двустранен 
приемателно-предавателен протокол за приемане на СМР. 

(3)  По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява за своя 
сметка появилите се в последствие дефекти и скритите недостатъци, като в срок от 48 часа от 
писменото уведомяването (по  факс или е - mail на Изпълнителя) от страна на Възложителя се 
съставя протокол, в който се описват появилите се дефекти и скритите недостатъци и времето за 
отстраняването им. Изпълнителят се задължава да започне работа за отстраняване на  
недостатъците и дефектите в срок до 3  (три) работни дни от подписването на протокола. 

Чл. 13. В случай, че в гаранционните срокове се появят недостатъци и дефекти в 
изпълнените ремонтно - строителни и монтажни работи в резултат от некачественото им 
извършване, то тези недостатъци и дефекти се отстраняват, след писменото уведомяване от 
страна на Възложителя от и за сметка на Изпълнителя в посочения от Възложителя срок. 
Последният се задължава да започне работа по отстраняване на недостатъците в 3-дневен срок от 
датата на получаване на писменото уведомление на Възложителя. 
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VІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА   

Чл. 14. При забава на плащанията по чл. 6 от договора, Възложителят дължи на 
Изпълнителя  неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане. 

Чл.15. При забавено изпълнение предмета на договора, след договорения между страните 
срок , Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % върху цената на 
договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % върху неизпълнения обем работа. 

Чл. 16. При некачествено изпълнение на дейностите – предмет на този договор, 
установено с констативен акт или в гаранционния срок по чл.12, Изпълнителят дължи  
отстраняване на недостатъците и дефектите при изпълнението за своя сметка в срок, посочен от 
Възложителя в писменото уведомление по чл.13. При забава при отстраняване на недостатъците 
в така посочения срок, Изпълнителят дължи и неустойка в удвоения размер на разноските за 
тяхното отстраняване.  

Чл. 17. В случаите, когато виновното неизпълнение, на което и да е от задълженията по 
договора, продължи повече от 15 работни дни след договорения срок за изпълнение, изправната 
страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие. 

Чл. 18. При прекратяване на договора по реда на чл.17 по вина на Възложителя, 
последният се задължава да заплати на Изпълнителя направените до момента действителни 
разходи, по представени разходни документи, както и неустойка в размер на 10 % от 
неизплатената цена по договора. За целта се извършва уравняване с авансово изплатените суми. 

Чл. 19. При прекратяване на договора по реда на чл.17 по вина на Изпълнителя, 
последният дължи на Възложителя възстановяване на изплатените му до момента суми от 
Възложителя, ведно със законната лихва, след приспадане на направените до момента 
действителни разходи по представени разходни документи. В този случай, Възложителят 
задържа пълния размер на внесената от Изпълнителя парична гаранция за изпълнение предмета 
на договора или изисква изплащането на банковата гаранция от банката – гарант (в зависимост 
от избрания от Изпълнителя вид на гаранцията). 

Чл. 20. При прекратяване на договора по реда на чл. 17, неизправната страна се задължава 
да изплати на изправната дължимите суми по чл. 18, съответно чл. 19, в срок от 5 (пет) 
календарни дни, считано от датата на писменото уведомяване от изправната страна за техния 
размер. 

 
VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 
 1. С изтичане на уговорения срок; 
 2. По взаимно съгласие между двете страни изразено писмено; 
 3. Едностранно от всяка страна в случай на неизпълнение на задълженията от другата 
страна, продължило повече от 15 (петнадесет) календарни дни. Прекратяването на договора се 
извършва чрез отправяне на писмено предизвестие до неизправната страна; 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения при условията 
на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

Чл. 22. Настоящият договорът не може да се изменя или допълва, освен в случаите по чл. 
43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 ат ЗОП. 

 

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 23. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят представя гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора или .............. 
(..............................) лева. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от 
Изпълнителя. 

Чл. 24. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава с изтичането на 30 
(тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок за изпълнени СМР на 
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обекта. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 
при него. 

Чл. 25. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по настоящия договор, 
Възложителят по своя преценка има право да задържи съответна част или цялата сума по чл. 23, 
без това да го лишава от правото на обезщетение за претърпени вреди или пропуснати ползи. 

Чл. 26. В случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, гаранцията за 
изпълнение не се възстановява, без това да лишава Възложителя от правото на обезщетение за 
претърпени вреди или пропуснати ползи. 

 
X. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 27. (1) Всички писмени уведомления между страните по този договор могат да се 
доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, или чрез изпращане на 
е-mail, на следните адреси: 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Български пощи” ЕАД 

  Адрес: 1700 София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31 
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК,  
IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05;  
BIC: RZBBBGSF 
ЕИК № 121396123 
ИН по ДДС:  BG121396123 
Факс: 02/962 53 29; е - mail: ………………………… 
На вниманието на: ДЕЯН ДЪНЕШКИ – главен изпълнителен директор              

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Адрес: ………………………………………… 
Банка: …………………………………………. 
ЕИК №  
ИН по ДДС:   
Факс: ……………., е-mail: ……………………………. 
На вниманието на: ………………………. – …………………………..              
 
(2) Двете Страни излъчват свои представители, които да поддържат постоянна връзка, 

както и да отговарят за изпълнение на предмета на настоящия договор: 
 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: 
………….., факс: ……………, е-mail: …………….. 

 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: 

………….., факс: ……………, е-mail: …………….. 
 
XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 28. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 
действащото българско законодателство. 

Чл. 29. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на 
преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, същите се отнасят за решаване пред 
компетентния български съд по реда на ГПК. 

 
 
Договорът, заедно с описа на приложенията към него се състои от ..... (.........) страници и 

бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Приложение № 1 – Технически изисквания на Възложителя и Техническо предложение на 
Изпълнителя;  
Приложение № 2 – Ценова оферта на Изпълнителя; 
Приложение № 3 – Оферта на Изпълнителя – Единични цени; 
Приложение № 4 – Документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.  
Приложение № 5 – копие от застрахователна полица за застраховка професионалната 
отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица 
съгласно нормативното задължение по чл. 171 от ЗУТ (копие от застрахователната полица и на 
подизпълнителите) – заверено с гриф „Вярно с оригинала” и печат на фирмата; 
Приложение № 6 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 
 
 
 
За Възложителя:       За Изпълнителя:  
ДЕЯН ДЪНЕШКИ                                                   ………………..………….. 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                     ..……………………..…….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 12.1 
Образец 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

  
 Долуподписаният/та, ЕГН ......................................, л. к. № ………………, изд. на 

........... от МВР - , в качеството ми на  .................................... (ФЛ, прокурист, 

изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС) на ……....... 

...................................…… (изписва се точно наименованието на участника - ФЛ/ЮЛ),  

със седалище и адрес на управление ................................................................, ЕИК на 

Търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България ......................  

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради 

собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”, с настоящата 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
 

1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на 
обществена поръчка. 

2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора. 
 
 
 

Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
 
 
 [дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   
 
 



Образец                                                                                                       Приложение № 13 
 
 
 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 1 

 
По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки  

 
 
Долуподписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност2] № […], издадена на […] от […], 
в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който 
лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на 
[наименование на участника/подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в 
[…], със седалище […] и адрес на управление […], 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

При определяне на предлаганата от [наименование на 
участника/подизпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, 
съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 
 
 
 
[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   
 

                                                 
1 Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР. Когато участник в процедурата 
е обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението подава такава 
декларация. 
2 Оставя се вярното. 



Приложение № 14 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по Закона за защита на личните данни 
 
 
  

Долуподписаният /та/ […] 
с [лична карта/документ за самоличност1] № […], издадена на […] от […], 
в качеството ми на член на екипа на [наименование на участника/поидзпълнителя] с 
БУЛСТАТ/ЕИК […], регистриран в […], със седалище […] и адрес на управление […], 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, 
 
 
Че съм съгласен копия от мои дипломи и други лични документи, съдържащи 

лични данни, да бъдат приложени към офертата. 
  
 
 
 
 
[дата]         ПОДПИС 2 

[име и фамилия] 

 

                                           
1 Оставя се вярното.  
2 Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка. 



 
Образец                                                                                                                                                                                           Приложение № 15 
 
 
[наименование на участника], 
регистрирано [данни за регистрацията на участника] 
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], 
адрес за кореспонденция: […], 

 
 

СПИСЪК НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 
№ наименование 

на машината 
или 

оборудването 
 

технически характеристики  
 

основание за ползване от 
участника 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    

 
 

[дата]              ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 
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