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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА
ЗАОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

I . УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Предмет на поръчката: Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на
ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци
2. Вид на поръчката: По чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на
публична покана.
3. Обхват на поръчката: Строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв.
Кремиковци
4. Начало на изпълнението на видовете СРР е 7 (седем) дни след писмена заявка от
Възложителя за съответния вид работа. Срокът за изпълнение на конкретните видове
работи се определя с двустранен протокол, като сроковете се съобразяват с уедрените
сметни норми (УСН).
Краен срок за завършване на работите - 21.12.2015г.
5. Цена на поръчката и начин на плащане:
1. В 5 (пет) дневен срок от подписването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
превежда по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 30% (тридесет) от стойността
на договора без ДДС. Авансът се възстановява пропорционално на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
удържане на сума от всеки Протокол обр.19.
2. Възложителят ще разплаща действително извършените СМР и доставки през
период от 15дни, след подписването на протокол за изпълнените СМР (бивш акт обр. 19) и
представянето на фактура от Изпълнителя.
3. Окончателното плащане ще се извърши след приемането на изпълнените СМР
без забележки, подписването на приемателно-предавателен протокол и представянето на
фактура от Изпълнителя.
4. Дължимата сума ще се плаща по банков път, в срок до 5 дни след представянето
на фактура, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
5. Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава
Възложителя да я достигне до края на срока на договора.
5.1.Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички
разходи за изпълнение на поръчката.
5.2 Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до втори знак след десетичната
запетая.
5.3 Прогнозна стойност на поръчката. 250 000 /двеста петдесет хиляди/ лева без ДДС.
Средствата са от бюджета на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални
инициативи. Участник предложил оферта на стойност по – голяма от предвидената
прогнозна стойност ще бъде отстраняван.
6. Изисквания към съдържанието на офертата:
Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително
обявените условия от Възложителя.
Всяка оферта трябва да съдържа посочените в настоящата документация образци,
копия на документи и сведения.
Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат,
извън тези, които следва да са в оригинал или с нотариална заверка, в противен случай

предложението Ви ще остане без разглеждане!
Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както
следва:
1.
Оферта (Приложение № 1).
2.
Представяне на участник (Приложение № 2)
3.
Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице
или едноличен търговец или посочен ЕИК; копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в
официален превод
4. Техническо предложение - техническото предложение следва да съдържа
подробно описание на видовете работи и използваните материали, в съответствие с
изискванията на Възложителя, придружено с декларация за съответствие на материалите
(Приложение № 7).
4.1. Списък - Декларация (Приложение № 5), съдържащ списък на основните
договори за строителство през последните пет години Участниците следва да са
изпълнявали еднакви или сходни договори през последните пет години. В офертата се
прилага Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно
с доказателства за извършените работи (по образец). Участникът следва е да е изпълнил
поне три обекта сходни с предмета на обществената поръчка – проектиране и
строителство и/или строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради.
Забележка: *сходно с предмета на обществената поръчка – проектиране и
строителство и/или строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради.
Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на
обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на
услуги от областта на тази част от предмета на поръчката.
4.1.1 Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката: лица, които
извършват техническото ръководство при изпълнение на ремонта, включително лица,
отговарящи за контрола на качеството (ръководни служители), както и работници и
служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Минималният състав на
ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със
следните квалификация и професионален опит (Попълват се Приложения 6а, 6б и 6в):
Ръководител на екипа за обекта - «строителен инженер» със специалност ПГС/ССС(или
еквивалентна) или архитект или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на
чл.163а от ЗУТ, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: не
по-малко от 5 (пет) години опит на позиция ръководител на строеж при строителството на
сгради или ръководител екип при строителство на сгради или технически ръководител на
поне три обекта.
Технически ръководител – да притежава квалификация „строителен инженер” или
„строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или
еквивалент/; минимум 5 години опит в областта.
Експерт - контрол върху качеството: диплома от завършено висше образование,
квалификация строителен инженер; да притежава сертификат/удостоверение за преминато
обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
или еквивалент;
Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 брой; Общ професионален опит: да
притежава не по-малко от 3 (три) години опит на такава позиция и валиден сертификат за
КБЗ.;
ВАЖНО: Изпълнителят няма право да променя лицата от екипа, посочени в офертата му,
без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Екипът може да бъде променян
само след писмено съгласие на възложителя при невъзможност на ключов експерт да
изпълни възложената му работа, поради причини, които не зависят от Изпълнителя. При
възникване на конкретна необходимост екипа може да бъде допълван. При възникване на
посочените по-горе обстоятелства, изпълнителят уведомява писмено възложителя, като
посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. Предложеният
нов ключов експерт трябва да отговаря на всички изисквания на възложителя, посочени в
документацията на настоящата обществена поръчка, като изпълнителят представя
доказателства за това.
Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната или допълването на експерт за
сметка на изпълнителя.
Всички ключови експерти следва да са декларирали своята наличност за времето на проекта
и ангажираност с реализацията му.
Забележка:
Участникът може (но не е длъжен) да предложи и други експерти извън определените от
Възложителя, за да представи цялостната си визия за изпълнение на поръчката от гледна
точка на необходимите човешки ресурси.
ВАЖНО!!!! За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на
минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, относими към
всяко конкретно поставено от възложителя изискване.
ВАЖНО: Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече лица. В тези случаи,
освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,
Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на
разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл. 51а ал. 2, трети лица могат да бъдат
посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната
връзка на Участника с тях.
4.2. Участниците следва да притежават Застраховка за професионална отговорност
по чл.171 ал.1 от Закона за устройство на територията. В офертата се прилага копие от
Застраховката и декларация от представляващия участника за осигуряването на такава
застраховка за срока на договора.
4.3. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на
строителя. Участниците следва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по
чл.137 ал.1 т.4 буква „д” от ЗУТ. За чуждестранни участници вписването в съответен
регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в
Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е

издадено.
4.4. Документ, доказващ членството на участника в Строителната камаранотариално заверено копие; регистрация в строителната камара за изграждане на строежи
от четвърта категория, буква “б”, съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Наредба
№1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи или отделни видове строителни и
монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности,
позиция 45 “Строителство”.
4.5. Участниците следва да притежават следните сертификати:
- по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в
строителството или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата
обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.
- по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен, с
обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от
акредитирани лица.
- по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на
труд в строителството или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на
възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.
- по стандарт OHSAS 50001:2011 за внедрена система за управление на
енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление
или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена
поръчка, издаден от акредитирани лица.
Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството.
4.6. Участниците следва да приложат Декларация за гаранционните срокове на
отделните видове строително-монтажни и строително-ремонтни работи.
5. Протокол за оглед. Участниците следва да посетят строителната площадка и да се
запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя
сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението
на договора.
Оглед на обекта (посещение на строителната площадка) от предмета на поръчката с
представител от администрацията на Възложителя може да се извършва всеки работен ден до
крайния срок за получаване на оферти посочен в поканата за настоящата обществена
поръчка, след предварителна заявка от минимум два дни, в писмена форма свободен текст,
подадена до Възложителя.
След извършване на огледа се съставя протокол двустранно подписан –
Възложител и участник в процедурата. Оферта на участник, който не е извършил оглед на
обекта, няма да бъде разглеждана.
Лице за контакт от страна на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци за извършване на огледа –
Игор Въндев, тел: 0882 826 680
6. Ценово предложение (Приложение № 8). В ценовото предложение следва да
бъдат посочени единични цени за изпълнение на видовете работи.
7. Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок
за получаване на офертите.
8.
Декларация, съгласно чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение № 3).

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици(Приложение № 4).
10. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП – по преценка на участника.
11. Декларация от участника, че е запознат и съгласен с клаузите на договора по
образец (Приложение № 9);
12.
Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително
минимална цена на труда и условията на труд по образец (Приложение № 10). При
обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство;
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за
задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в
Република България, където трябва да се извърши строителството и услугите са НАП,
Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg,
www.mlsp.government.bg,http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).
Декларацията се подписва задължително от участника, или управляващия и
представляващ участника.
*** Когато участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от
участниците в обединението, свързани с изпълнението на услугата.
*** При подписването на декларацията следва да се има предвид следното:
Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на
предлаганата цена от офертата е допустимо;
"Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е
минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен
размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал.1, т.1 от
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1
към чл.8, ал.1, т.1 от ЗБДОО за 2014г., е посочен минимален месечен размер на
осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии, съотносими към предмета на поръчката.
7. Показатели за избор и методика за оценка: Класирането на предложенията ще
се извърши по критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодната оферта",
съгласно приложената Методика за оценка на офертите.
8. Срок на валидност на публичната покана и срок за подаване на офертите:
Срок на валидност – седем работни дни; Срок за подаване на оферти – седем работни дни
(до 16:30 часа), считано от датата на публикуване на публичната покана в РОП и в
профила на купувача. Всички оферти, представени след обявения срок не се
разглеждат. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя
незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра.
9. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци, в
запечатан непрозрачен плик с надпис: Оферта за „Извършване на строително-ремонтни
работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци”, име на участника, адрес, телефон, факс
и по възможност електронна поща.
Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 09:30
часа на 19 ноември 2015 г. в сградата на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на
ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци
10. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок
за подаване на оферти.
11. Документи за сключване на договор – избраният изпълнител е длъжен да
представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в
която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
12. Възложителят си запазва правото да провери всяка информация предоставена от
участник/ците чрез справка-запитване до съответните компетентни органи.
13.
Изисквания към изпълнението
1. Строителната площадка да се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края
на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън сградата на
регламентираните сметища. Строителят е длъжен да осигури за своя сметка специализиран
контейнер за строителни отпадъци, който да се извозва от него.
2. След окончателно завършване на работата да се изхвърлят всички строителни
отпадъци.
3. При осъществяване на ремонтните работи, всички съществуващи елементи от
сградата да се пазят от повреди, увреждащи тяхната експлоатационна годност.
4. Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от
работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.
5. При изпълнение на строително-монтажните работи да се има предвид следното:
а) Демонтажните видове работи и тези СМР, чието изпълнение е свързано с
отделяне на високо количество прах, създаване на значителен шум и вибрации, да се
извършват по възможност в периодите преди 9,00 часа, между 12,00 - 13,00 часа и след
16,30 часа в делнични дни. В съботни, неделни и почивни дни тези работи могат да се
изпълняват през целия ден.
б) СМР, свързани с доставката на големи количества материали, да се извършват в
периода между 9,30 и 16,30 часа в работни дни, след предварително съгласуване с
представители на Възложителя.
в) При заявена от Възложителя необходимост, работата се спира при провеждане на
мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата
по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна,
съгласно двустранния протокол.
г) Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от
съществуващата водопроводна мрежа.
д) Всички СРР следва да се изпълняват според действащите правила на норми
за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.
е) Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата документация
за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР - актове, подробни количествени сметки
за извършените видове СМР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно
Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

ж) Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока,
определен от Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България.
14. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти
14.1 Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на
СМР е задължение на Изпълнителя.
14.2 Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа, трябва да са
придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба
и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона
за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
14.3 Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на
следните технически спецификации:
а) Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или
еквивалентни;
б) Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не
съществуват технически спецификации по т.1;
в) В случай, че технически спецификации по б.“а“ и б.“б“ не съществуват,
строителните материали следва да съответстват на признати национални технически
спецификации.
г) Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строителномонтажни работи да бъдат съставени на база количество на преки разходи за труд,
материали и механизация съгласно УСН. Няма да се допускат до оценяване оферти,
посочили непазарни ценообразуващи показатели, чиито стойности са с 50% поблагоприятни от публично известните такива, публикувани в „Справочник за цените в
строителството” бр.2/2015 г., валиден за второто тримесечие на 2015 год. Непредвидените
строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант,
строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред,
включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, се
прилагат български технически одобрения, както и нормативни актове за проектиране,
изпълнение и контрол на строежите или на отделни СМР.
II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:
Предмет на поръчката е изготвяне на технически проекти по части ВиК и
Електрическа за изпълнение на нови инсталации, съобразени с изискванията на
Възложителя, както и извършване на РСМР и преустройство на помещения намиращи се в
блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци. До момента това са фоайе, стълбище, коридори,
апартаменти и сервизни помещения.
Преустройството предвижда подмяна на старата дървена дограма с нова ПВЦ по
зададена спецификация, демонтаж на кухненски шкафове и гардероби, сваляне на
съществуващи тапети, замяна на износена и дефектирала настилка, шпакловка и
боядисване с латекс.
Демонтират се стари инсталации - ОВК, електро и ВИК
Монтира се нова електроинсталация по изготвен проект. Доставка и монтаж на
осветителни тела, ключове и контакти по проект,

На всеки етаж се обособява по един санитарен възел. Нова водопроводна разводка,
нов канал за тоалетна и мивка. Подмяна на всички табли на входни врати и тоалетни с
нови по зададена спецификация, под терракот за тоалетните, линолеум за всички останали
помещения, стени – фаянс тоалетни, латекс всички останали.
Ремонт, боядисване с блажна боя на метални врати и стълбищен парапет
Изкърпване и гипсова шпакловка на стени и тавани във фоайето и стълбищна
клетка. Обръщане на врати и прозорци с шпакловка Всички стени и тавани се боядисват с
бял латекс двукратно.
Строително ремонтните работи включват:
За входа и фоайето на сградата се предвижда подмяна на витрини, ремонт на
шпакловка, настилка, ел.инсталация, боядисване на стени и тавани с латекс, демонтаж на
стара хидроизолация и ламаринена обшивка на входна козирка и направа на нови
хидроизолация и обшивка.
За стълбищната клетка се предвижда демонтаж на съществуваща дървена дограма ,
сваляне на подкожушена мазилка, нова шпакловка, нова ПВЦ дограма, нови алум.
витрини, обръщане на прозорци и витрини с мазилка, боядисване на стени и тавани с
латекс, ремонт парапет, нова електрическа инсталация.
За етажите се предвижда да се демонтират съществуващите кухненски шкафове и
гардероби, демонтаж на съществуваща дървена дограма, доставка и монтаж на нова ПВЦ
дограма, демонтаж на дървени табли на врати, сваляне на стари тапети,демонтаж на
съществуващи инсталации – електрическа, ОВК и ВиК, сваляне на подкожушена мазилка,
нова шпакловка, обръщане на нова дограма, направа на нова електрическа инсталация,
направа на нова ВиК инсталация, саморазливна замазка по подове, полагане на линолеум,
боядисване на стени и тавани с латекс, сваляне, натоварване и извозване на разтоварище
на всички отпадъци от демонтажи.
Таванското помещение се почиства от съществуващите натрупани отпадъци, смяна
на съществуващи дървени прозорци с нови ПВЦ прозорци, обръщане на прозорци.
Всички стени и тавани се боядисват с бял латекс двукратно.
Видове РСМР
Част АС
Демонтажни работи
Демонтаж на хидроизолация
Демонтаж на обшивки по бордове
Разкъртване на циментова замазка
Демонтаж на дървена дограма
Демонтаж на теракотна настилка
Демонтаж на фаянсова облицовка
Демонтаж на кухненски шкафове
Демонтаж на метални тръби
Демонтаж на тоалетни
Демонтаж мивки
Демонтаж на осветителни тела
Демонтажни ел. инсталация
Стъргане на латексови бои по тавани
Сваляне на стари тапети по стени

Почистване на таванско помещение
Сваляне на строителни отпадъци
Сваляне на демонтирана шкафове,вкл. пренасяне и натоварване
Сваляне на демонтирана дървена дограма,вкл. пренасяне и натоварване
Преместване на складирани материали в помещенията за осигуряване достъп до прозорци
Извозване на строит. отпадъци на разтоварище
НОВИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
Направа на циментова замазка за наклони
Доставка и полагане на хидроизолация 2пласта
Направа на обшивка с поцинкована ламарина по бордове
Замонолитване на отвори в бетонова плоча
Вътрешна варова мазилка по тухлени стени
Гипсова шпакловка по стени и тавани
Обръщане на страници на прозорци
Настилка линолеум
Саморазливна цим. замазка с деб. 3мм по подове
Фаянсова облицовка по стени
Настилка теракот по под
Боядисване с бял латекс стени и тавани
Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма
Доставка и монтаж на поли при фасадна дограма отвън и отвътре
Алуминиева дограма
Доставка и монтаж на табли за врати 90/200
Боядисване на метални врати с блажна боя
ЧАСТ ВиК
Канализация
Демонтаж на стари вертикални клонове pvc ф110
Доставка и монтаж на тръби pvc ф110
Доставка и монтаж на разклонител pvc ф110/110
Доставка и монтаж - РО ф110
Доставка и монтаж на тръби pvc ф50
Доставка и монтаж на скоби за укрепване на канализация ф110-вертикали
Доставка и монтаж на скоби за укрепване на канализация ф50
Доставка и монтаж на мивки среден формат
Доставка и монтаж - тоалетни чинии - моноблок
Хидравлично изпитване на канализация
Привързване на нова канализация към съществуваща
Водопровод
Демонтаж на стари тръби вертикални клонове
Доставка и монтаж на полипро-пиленови тръби - Ф 25 PN20-вертикали
Доставка и монтаж на полипро-пиленови тръби - Ф 20-хоризонтална мрежа
Доставка и монтаж на скоби за укрепване ф 25 - вертикали
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума ф28х 9мм
Привързване на нов водопровод, към съществуващ
Доставка и монтаж смесителни батерии за мивки (стоящи)

Доставка и монтаж спир. кран ф25
Хидравлично изпитване на водопровод
Част ЕЛЕКТРО
Доставка и монтаж на ел.разпределително табло, външен монтаж
Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3х1.5мм2
Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3х2.5мм2
Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3х4.0мм2
Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23 негорима, на скоби
Доставка и полагане на PVC тръба ф32
Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-16А външен монтаж
Доставка и монтаж на разклонителни кутии външен монтаж
Доставка и монтаж на осветително тяло ПЛАФОНИЕРА
Доставка и монтаж на обикновен ел. ключ външен монтаж
Прозвъняване и направа на сухи връзки в кутия
Връзване на нова мрежа към главно табло

№

Наименование

1
2

ПРОЕКТИРАНЕ
Изготвяне на проект по част Електро
Изготвяне на проект по част ВИК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ
Демонтаж на хидроизолация
Демонтаж на обшивки по бордове
Разкъртване на циментова замазка
Демонтаж на дървена дограма
Демонтаж на теракотна настилка
Демонтаж на фаянсова облицовка
Демонтаж на кухненски шкафове
Демонтаж на метални тръби ОВК
Демонтаж на стари тръби водопровод
Демонтаж на стари вертикални клонове pvc ф110
Демонтаж на тоалетни
Демонтаж мивки
Демонтаж на осветителни тела
Демонтажни ел. инсталация
Стъргане на латексови бои по тавани
Сваляне на стари тапети по стени
Почистване на таванско помещение

Ед.
мярка
бр
бр

м2
м
м2
м2
м2
м2
бр.
м
м
м
бр
бр
бр
комплект
м2
м2
м2

Количество
1,00
1,00

26,40
16,80
15,60
680,00
21,60
84,00
45,00
151,20
62,00
56,00
8,00
9,00
57,00
1,00
335,00
785,00
57,60

18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сваляне на строителни отпадъци
Сваляне на демонтирана шкафове,вкл. пренасяне и
натоварване
Сваляне на демонтирана дървена дограма,вкл.
пренасяне и натоварване
Извозване на строит. отпадъци на разтоварище
Извозване на дървена дограма и шкафове
Преместване на складирани материали в помещенията
за осигуряване достъп до прозорци
НОВИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
Направа на циментова замазка за наклони
Доставка и полагане на битумен грунд
Доставка и полагане на хидроизолация 2пласта
Доставка и полагане на воронка
Направа на обшивка с поцинкована ламарина по
бордове
Замонолитване на отвори в бетонова плоча
Вътрешна варова мазилка по тухлени стени
Грундиране на стени и тавани с грунд преди
шпакловка
Гипсова шпакловка по стени и тавани
Обръщане на страници на прозорци
Настилка линолеум
Доставка и полагане на первази
Саморазливна цим. замазка с деб. 3мм по подове
Фаянсова облицовка по стени
Настилка теракот по под
Боядисване с бял латекс стени и тавани
Влагоустойчив латекс по стени и тавани
Боядисване с латекс по страници
Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма
Доставка и монтаж на AL поли при фасадна дограма
отвън и отвътре
Алуминиева дограма
Доставка и монтаж на табли за врати 90/200
Боядисване на метални врати с блажна боя
Боядисване на метален парапет с блажна боя
ЧАСТ ВиК
Канализация

м3

33,20

бр

45,00

м2
м3
курс

680,00
33,20
5,00

ч.дни

4,00

м
м
м
бр

15,60
26,40
26,40
1,00

м
бр
м2

16,80
33,00
84,00

м2
м2
м
м2
м
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2

1 120,00
1 580,00
1 020,00
295,00
250,00
295,00
10,00
2,70
1 580,00
2,70
1 020,00
540,00

м2
м2
бр
м2
бр

250,00
140,00
18,00
8,20
14,00

м
бр
м

36,00
7,00
3,50

бр

15,00

бр
м
бр
бр
бр
бр

26,00
39,50
1,00
1,00
1,00
4,00

бр.
бр

1,00
1,00

м

35,00

Доставка и монтаж на полипро-пиленови тръби - Ф 20хоризонтална мрежа
За фасонни части на п.пр.тръби Ф25-верт. 50%/м1
За фасонни части на п.пр.тръби Ф20-хориз. 50%/м1

м
м
м

4,00
35,00
4,00

5

Доставка и монтаж на скоби за укрепване ф 25 вертикали

бр

35,00

6

Доставка и монтаж на скоби за укрепване ф 20 хоризонтална мрежа

м

4,00

7

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума
ф28х 9мм

м

35,00

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума
ф23 х 9мм
Привързване на нов водопровод, към съществуващ

м
бр.

4,00
1,00

Доставка и монтаж смесителни батерии за мивки
(стоящи)
Доставка и монтаж спир. кран ф25
Доставка и монтаж спир. кран ф20
Хидравлично изпитване на водопровод до ф25

бр.
бр.
бр.
м

1,00
2,00
1,00
39,00

Част ЕЛЕКТРО
Доставка и монтаж на ел.разпределително табло,
външен монтаж,

бр.

1,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

8
9
10
11
12
13

1

Доставка и монтаж на тръби pvc ф110
Доставка и монтаж на разклонител pvc ф110/110
Доставка и монтаж на тръби pvc ф50
Доставка и монтаж на скоби за укрепване на
канализация ф110-вертикали
Доставка и монтаж на скоби за укрепване на
канализация ф50
Хидравлично изпитване на канализация
Доставка и монтаж на мивки среден формат
Доставка и монтаж - подови сифони ф50
Доставка и монтаж - тоалетни чинии - моноблок
Доставка и монтаж - РО ф110
Доставка и монтаж на вентилационни шапки за тръби
с диаметър ф110
Привързване на нова канализация към съществуваща
Водопровод
Доставка и монтаж на полипро-пиленови тръби - Ф 25
PN20-вертикали

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ
3х1.5мм2
Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ
3х2.5мм2
Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ
3х4.0мм2
Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23
негорима, на скоби
Доставка и полагане на PVC тръба ф32
Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-16А
външен монтаж
Доставка и монтаж на разклонителни кутии външен
монтаж
Доставка и монтаж на осветително тяло
ПЛАФОНИЕРА
Доставка и монтаж на обикновен ел. ключ външен
монтаж
Прозвъняване и направа на сухи връзки в кутия
Връзване на нова мрежа към главно табло

м

350,00

м

15,00

м

75,00

м
м

280,00
20,00

бр.

1,00

бр.

40,00

бр.

48,00

бр.
бр.
бр.

12,00
125,00
1,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за определяне на изпълнител на обществената поръчка е
Икономически най-изгодната оферта при следните показатели.

1.
2.
3.
4.
5.

Показател ТПП - Техническо предложение за проектиране - до 30 т.
Показател СРП - Срок за изработване на проекта – до 10 т.
Показател ЦП - Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР– до 20т
Показател РПИ-Работна програма за изпълнение на ремонтните дейности– до 30 т.
Показател ЦИ - Предлагана цена за изпълнение на договора – до 10 т.

Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната формула:
КО = ТПП + СРП + ЦП + РПИ + ЦИ
За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой
точки, като максималният възможен брой точки е 100.
1. Показател ТПП – Техническо предложение за проектиране
Показател ТПП се формира по следната формула:
ТПП = ТПП1 + ТПП2, където:
- ТПП1 е Обосновка на проектантската задача и
- ТПП2 е Методология за решаване на проектантската задача
Скала за оценка

Скалата за оценка на Показател ТПП е тристепенна. Всеки подпоказател (ТПП1 и
ТПП2) се оценява чрез експертна оценка и получава 15, 10 или 1 точки, в съответствие с
качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В
таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава
оценка съответно 15, 10 и 1 точки.
Подпоказател ТПП1 Обосновка на проектантската задача
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по
показателя ТПП1, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:
Критерии за оценка по ТПП1 Обосновка на участника
точки
За направеното техническо предложение три от следните са в
15 т.
сила:
-Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна
точка) са описани спецификите и целите на проекта, като са
анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли
да възникнат при проектирането и начина, по който те биха били
адресирани, както и необходимите изходни данни, които
Възложителят трябва да предостави;
- Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и
графично) на конкретния тип проект;
- Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на
процеса при проектиране.
За направеното техническо предложение две от следните са в сила: 10 т.
-Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна
точка) са описани спецификите и целите на проекта, като са
анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли
да възникнат при проектирането и начина, по който те биха били
адресирани, както и необходимите изходни данни, които
Възложителят трябва да предостави;
- Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и
графично) на конкретния тип проект;
- Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на
процеса при проектиране
За направеното техническо предложение само едно или нито едно 1 т.
от следните е в сила:
-Детайлно и всеобхватно (от нормативна и практическа гледна
точка) са описани спецификите и целите на проекта, като са
анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли
да възникнат при проектирането и начина, по който те биха били
адресирани, както и необходимите изходни данни, които
Възложителят трябва да предостави;
- Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и
графично) на конкретния тип проект;
- Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на
процеса при проектиране
Максималната оценка по този подпоказател е 15 точки.

ТПП 2 Методология за решаване на проектантската задача
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат
на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:
Критерии за оценка по ТПП 2 Методология за решаване на
проектантската задача
За направеното техническо предложение три от следните са в сила:
- Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като
всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него;
- Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на
конкретната проектантска задача, както и последователността и
взаимовръзката между отделните проучвания;
- Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и
на екипа с ЦРЧРРИ, доказва възможността на участника за бързо, качествено
и ефективно изпълнение на проектантската задача.
За направеното техническо предложение две от следните са в сила:
- Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като
всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него;
- Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на
конкретната проектантска задача, както и последователността и
взаимовръзката между отделните проучвания;
- Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и
на екипа с ЦРЧРРИ, доказва възможността на участника за бързо, качествено
и ефективно изпълнение на проектантската задача.
За направеното техническо предложение само едно или нито едно от
следните е в сила:
- Детайлно са описани етапите на изпълнение на проектантската задача, като
всеки етап е декомпозиран на дейностите, включени в него;
- Подробно е описана технологията на дейностите по проучването на
конкретната проектантска задача, както и последователността и
взаимовръзката между отделните проучвания;
- Предложеният подход на взаимодействие между членовете на екипа, както и
на екипа с ЦРЧРРИ, доказва възможността на участника за бързо, качествено
и ефективно изпълнение на проектантската задача.
Максималната оценка по този подпоказател е 15 точки
2. Показател СРП - срок за изработване на проект
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
СРП (точки) = 10 х (СРПmin / СРПi), където:
СРПmin е най-краткият предложен срок;
СРПi е предложения срок от съответния участник.
Максималният брой точки по тази показател е 10.

Точки
15

5

1

3. Показател ЦП - “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”– изразява се
с цифра , която представлява сума от „Технически подпоказатели - ТП”.
ЦП =ТП1+ТП2 + ТП3 + ТП4+ТП5
Техническите под показатели (ТП) отчитат размера на ценообразуващите фактори, както
следва;






ТП 1 - Средна часова ставка
ТП 2 - Допълнителни разходи за труд
ТП 3 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация
ТП 4 – Доставно - складови разходи за материали
ТП 5 – Печалба

ТП 1 - Средна часова ставка– до 4т - изразява се с цифра, представляваща
съотношението между най-ниската часова ставка предложена от всички участници към
предложената цена на участника, умножено по коефициент 4:
ТП 1 = предложена най- ниска часова ставка (лв./ч.ч)

х 4

часова ставка в офертата на участника (лв./ч.ч)
ТП 2 - Допълнителни разходи за труд – до 4т - изразява се с цифра, представляваща
съотношението между най-ниския процент от стойността за Допълнителни разходи за
труд, предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножено
по коефициент 4:
ТП 2 = предложен най- нисък процент за доп. р-ди труд (%)

х4

процент за доп. р-ди труд в офертата на участника (%)
ТП 3 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация– до 4т - изразява се с
цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за
Допълнителни разходи за транспорт и механизация, предложен от всички участници към
предложената цена на участника, умножено по коефициент 4:
ТП 3= предложен най- нисък процент за доп. р-ди механизация (%)

х4

процент за доп. р-ди механизация в офертата на участника (%)
ТП 4 - Доставно-складови разходи за материали – до 4т - изразява се с цифра,
представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за Доставноскладови разходи за материали, предложен от всички участници към предложената цена
на участника, умножено по коефициент 4:
ТП 4= предложен най-нисък процент за дост-складови р-ди материали (%) х 4
процент дост.-складови р-ди материали в офертата на участника (%)

ТП 5 - Печалба– до 4т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между найниския процент от стойността за Печалба, предложен от всички участници към
предложената цена на участника, умножено по коефициент 2:
ТП 5 = предложен най-нисък процент за печалба (%)

х4

процент за печалба в офертата на участника (%)
Максималният брой точки по тази показател е 20.
4. Показател РПИ – Работна програма за изпълнение на ремонтните дейности
Скала за оценка
Скалата за оценка на Показател РПИ е тристепенна- 30, 15 или 5 точки, в
съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на
Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена
оферта получава оценка съответно 30, 15 или 5 точки.
Показател РПИ е Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат
на сравнителен анализ и се оценяват чрез експертна оценка по следните критерии:
Критерии за оценка по Показател: РПИ - Работна програма за
изпълнение на предмета на поръчката.
За направеното техническо предложение три от следните са в
сила:
- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и
в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са
описани спецификите и целите на конкретната задача.
Предложението съдържа допълнителни елементи свързани с
качественото изпълнение на предмета на поръчката. Представено
е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на
основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на
поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана
последователността и/или взаимообвързаността на конкретните
действия при изпълнение на дейностите. Определената
продължителност за изпълнение на отделните дейности е
реалистична и съответства на добрите строителни практики.
- Предвидени са ясни и конкретни мерки за осигуряване на
качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на
договора дейности. Подробно са предложени начините (мерките)
за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол
за качество, изпълнение на отделните основни работи от
предвидените екипи (качество на труда, качество на
материалите), както и на други начини, необходими за
изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че
предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на

Точки
30 т.

поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно
предложение относно действията на участника спрямо
изискванията на възложителя.
- Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между
предвидените дейности от една страна, а от друга предложението
за организацията, мобилизацията и разпределението на
използваните от участника ресурси (човешки ресурси и
предвидените техника и механизация).
За направеното техническо предложение две от следните са в
сила:
- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и
в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са
описани спецификите и целите на конкретната задача.
Предложението съдържа допълнителни елементи свързани с
качественото изпълнение на предмета на поръчката. Представено
е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на
основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на
поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана
последователността и/или взаимообвързаността на конкретните
действия при изпълнение на дейностите. Определената
продължителност за изпълнение на отделните дейности е
реалистична и съответства на добрите строителни практики.
- Предвидени са ясни и конкретни мерки за осигуряване на
качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на
договора дейности. Подробно са предложени начините (мерките)
за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол
за качество, изпълнение на отделните основни работи от
предвидените екипи (качество на труда, качество на
материалите), както и на други начини, необходими за
изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че
предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на
поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно
предложение относно действията на участника спрямо
изискванията на възложителя.
Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените
дейности от една страна, а от друга предложението за
организацията,
мобилизацията
и
разпределението
на
използваните от участника ресурси (човешки ресурси и
предвидените техника и механизация).
За направеното техническо предложение само едно или нито
едно от следните е в сила:
- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и
в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са
описани спецификите и целите на конкретната задача.
Предложението съдържа допълнителни елементи свързани с
качественото изпълнение на предмета на поръчката. Представено

15 т.

5 т.

е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на
основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на
поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана
последователността и/или взаимообвързаността на конкретните
действия при изпълнение на дейностите. Определената
продължителност за изпълнение на отделните дейности е
реалистична и съответства на добрите строителни практики.
- Предвидени са ясни и конкретни мерки за осигуряване на
качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на
договора дейности. Подробно са предложени начините (мерките)
за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол
за качество, изпълнение на отделните основни работи от
предвидените екипи (качество на труда, качество на
материалите), както и на други начини, необходими за
изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че
предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на
поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно
предложение относно действията на участника спрямо
изискванията на възложителя.
Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените
дейности от една страна, а от друга предложението за
организацията,
мобилизацията
и
разпределението
на
използваните от участника ресурси (човешки ресурси и
предвидените техника и механизация).
Максималният брой точки по тази показател е 30.
За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват
както следва:
* „Всеобхватно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание
(обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на
поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени
всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе два показателя на "Техническо
предложение"- ТПП и РПИ . Всеобхватно означава и предложение, което е
недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната
комисия;
** „Подробно/Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация
относно изброените от възложителя два показателя "Техническо предложение", не се
ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи
предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на подпоказателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане.
От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;
*** „Адекватно/ относимо” – предложение, отчитащо спецификата на
настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на
конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;
***** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията,

техническата спецификация и инвестиционните проекти или на действащото
законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като
например: несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива,
несъответствие между отделни действия, предвидени в документацията за възлагане и
предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в
техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за
отстраняване.
4. ПОКАЗАТЕЛ ЦИ - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Оценките на участниците по показателя ЦИ се изчисляват по формулата:
ЦИ (точки) = 10 х (ЦИmin / ЦИi), където:
- ЦИmin е най-ниската предложена цена;
- ЦИi е предлагана цена от съответния участник.
Максималният брой точки по тази показател е 10.
ВАЖНО:
При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност
до втория знак след десетичната запетая.
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. В
случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи
една оферта е 100.

