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  _____________________ 
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 Д-Р МИНКО МИХОВ 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

 

 

 

 

С ПРЕДМЕТ: 

 

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА  МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД,  
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ЧАСТ   ІІ 

ГЛАВА   І 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 

гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово - 5300,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, тел: 066 800253, факс: 066 

804424, e-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, интернет адрес: http//mbalgabrovo.com – 

Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/auction/238/ 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2  т. 16 от 

ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да 

спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е юридическо лице и има право на собственост 

и самостоятелен бюджет.  

 

 

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 18, ал. 1, т.12, чл.18, ал. 2, във връзка с Глава двадесет и пета от Закона за 

обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за 

участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите 

национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово разчети по КСС, 

прогнозния бюджет на Възложителя за извършването на строително ремонтните работи, 

предмет на настоящата поръчка е 238 302,57 лв.(двеста тридесет и осем хиляди, триста и два 

лева и 57 ст.) без вкл. ДДС или 285 963.08 (двеста осемдесет и пет хиляди, деветстотин 

шестдесет и три лева и 08 ст.) с вкл. ДДС. 

Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато 

планираната за провеждане поръчка за строително ремонтни дейности е по-висока от 

270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за 

възлагане през настоящата календарна година поръчки за строително ремонтни дейности и 

тези извършени през предходните 12 месеца, съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП не 

надвишават сумата от 10 000 000(десет милиона) лв. без ДДС, Възложителят провежда 

предвидената в ЗОП процедура – публично състезание, като прилага предвидените  глава 
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двадесет и пет от ЗОП правила. 

Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма 

степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при 

разходването на финансовите средства на лечебното заведение.  

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите 

за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения 

вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, 

посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на 

лечебното заведение. 

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, 

като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на 

законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка 

затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените 

усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде 

отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага 

участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или 

няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – 

Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, 

поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 

от ЗОП.  

 

 Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота 

Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”,  подробно описано 

в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат 

изпълнени предвидените строително-ремонтни работи. 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови 

болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства 

и високо качество на предлаганите услуги. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІI 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от 

възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществена поръчка. 

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представянето на 

варианти. 

1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 

съща процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Участникът следва да предостави информация за Липса на свързаност в Част III, 

Раздел В от ЕЕДОП. 

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва 

само в едно обединение. 

 1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за 

участие или оферта. 
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1.7. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език. 

1.8. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в 

документацията водещи до отстраняване на офертата. 

Основанията по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 и чл.55 ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които правомощия да упражняват контрол при вземането на решиния от тези 

органи. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от 

ЗОП се попълва в ЕЕДОП както следва: 

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за 

следните престъпления: 

а) участие в престъпна органицазия – рпо чл.321 и 321а от НК; 

б) Корупция – по чл.301-307 от НК; 

в) Измама – по чл.209 -213 от НК; 

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности – по чл.108а, ал.1 от НК; 

д) изпиране на пари или финансиране на тероризъм – чл.253, 253а и 253б от НК и 

чл.108а, ал.2 от НК; 

е)  детски труд или други форми на трафик на хора – по чл.19а или 159а -159г от НК; 

В част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в чл.54, 

ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обствоятества по чл.54, ал.1, т.3 се 

попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4 –т.7от 

ЗОП се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от 

ЗОП за престъпления по чл.172 и чл.352 -353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле I от 

ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва: 

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването и; 

- Срока на наложеното наказание; 

В Част III, Раздел В от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация за липсата 

или наличието на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 

изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се 

предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за 

подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието.  

1.9. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лицата, 

специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – 

оригинал или нотариално заверено. 
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1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.102 

и чл.42, ал.5 от ЗОП. 

 

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или 

консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. 

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално 

заверено копие.  

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора;  

 Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен 

да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ 

консорциума;  

 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи 

офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;  

 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена; 

 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора; 

 Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между 

участниците в обединението. 

 Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на 

обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след 

подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка.  

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на 

описаните по-горе административни изисквания по ЗОП. 

Възложителят съгласно  чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване  обединенията да 

имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но 

поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

1.11. Освен в посочените в т. 1.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в 

процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 

1.11.1 в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 39 от ППЗОП; 

1.11.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените 

условия на Възложителя; 

1.11.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 47 от ППЗОП 
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2. МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКАЗВАНЕ 

ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ /ЧЛ.56, АЛ.1 ОТ ЗОП/ 

2.1 При наличие на основане за отстраняване в процедурата на основание чл.54, ал.1 от 

ЗОП, съответния участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надежност, като може да докаже съответното, че е:  

а) погасил задълженията по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени. 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение. 

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

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

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

 

 

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТА /ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.  

 

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.  

3.1. Минимални изисквания за годноста /правоспособността/ за упражняване на 

професионална дейност съгласно ЗОП: 

3.1.1. Участниците в процедурата следва да са вписани в професионален регистър на 

строителя: 

- За български лица - Централен професионален регистър на строителя в Република 

България. Вписването следва да се отнася до строежи от V група – отделни видове СМР или  I 

група 3 категория или друга по-висока категория; 

- За чуждестранни лица - в аналогични регистри, издадени от органи, съгласно 

законодателството на държавата-членка, в която са установени. Възложителят приема и други 

еквивалентни доказателства.  

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят 

информация с посочване на документа издаден от Централния професионален регистър или 

от чуждестранен орган при условие за приложимост на територията на Р България в Част IV: 

Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там отбелязва 

„да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация. 

 

 Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 

6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1 освен в случаите, 

когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП. 

 

 

3.2. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово 

състояние: 

3.2.1. Възложителят поставя изискване участника да има застраховка „Професионална 



   10

отговорност“ в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на 

изискванията на Глава десета „Застраховане в проектирането и строителството“ от ЗУТ, 

съобразно минималната застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2 от наредба за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството,  или друг аналогичен 

документ, валидна към датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

 Изискваната от възложителя информация по т. 3.2.1 се посочва от участника в ЕЕДОП, 

Част IV Критерии за подбор, Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5, без посочване на 

сума. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска 

доказателства за наличието  на застраховка за професионална отговорност в строителството 

по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, във вид на копие на съответната Застраховка. 

 

3. 3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: 

3.3.1. Участниците трябва да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, 

идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 

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

Под "сходно" с предмет на обществената поръчка се разбира строителство за 
изграждане на нови сгради за обществено ползване и/или основен ремонт и/или 
реконструкция на съществуващи сгради за обществено обслужване, съгласно Приложение № 2 
към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. 

Под „сходно“ с обема на поръчката се разбира строителство за изграждане на нови 
сгради за обществено ползване и/или основен ремонт и/или реконструкция на съществуващи 
сгради за обществено обслужване попадащи в V група – отделни видове СМР или първа 
група, трета категория или по-висока, съгласно чл.137, ал.1, т.3 ,буква „в“ и „ж“ от ЗУТ и чл.6, 
ал.3 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 

* Забележка  1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има 

съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за 

предаване и приемане на строежа от Възложителя!  

 

Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, 

идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като попълни Списъка посочен в Част 

Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от ЕЕДОП.  

 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска 

доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП строителство във вид  на Списък на 

строителството, който е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, получател, лице за контакт, телефон, ел. поща, заедно с 

доказателства за извършената услуга, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП. 

 

3.3.2 Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, 

издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на 
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поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от 

друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for 

Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

 

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят 

информация  с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството или еквивалентен, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на 

участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска 

доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството ЕN ISO 

9001:2015 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на настоящата процедура 

във вид на сертификат. 

 

3.3.3. Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, 

сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, 

издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на 

поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от 

друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for 

Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят 

информация  с посочванe на валиден сертификат за опазване на околната среда или 

еквивалентен, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от 

ЕЕДОП. 

 

3.3.4. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката.  

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с:  

 -   Технически ръководител на обекта - технически правоспособно лице по смисъла на 

чл. 163а от ЗУТ;   

- Лице, отговорящо за контрола по спазването на здравословни и безопасни условия на 

труд, притежаващо необходимата професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41  от ДР 

на ЗОП;  

За чуждестранни лица изискването за квалификация на лицата е еквивалентно, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

За доказване на техническите и професионалните способности, във връзка с поставеното 

от възложителя изискване в т. 3.3.2, участникът представя списък на ръководния състав, 

който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, в който се посочва информация 

за професионална компетентност на лицата. 
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Изискваната от възложителя информация по т. 3.3.4. се посочва от участника в ЕЕДОП, 

Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „б“.  

 

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

4.1. Участниците могат да използва капацитет на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и 

професионална компетентност. 

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, 

участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

Възложителя, ще участват н изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

4.3. Когато участникът се позовава на капацитет на трети лица, псочва това в Част II 

Раздел от ЕЕДОП и приложимите полета на Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ /ЕЕДОП при участие в 

процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетите от трети лица 

задължения. 

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря  на някое от условията по т.4.4. 

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.4.2 -4.4. 

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за 

доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да се 

позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

 

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

5.1 Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част 

IV, Раздел В, т.10 от ЕЕДОП. 

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерий за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 

за отстраняване от процедурата. 

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП 

6.1. В Част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по 

чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентификационна 
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информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника 

/обединението/консорциума/, като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един 

участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата 

на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително елестронен, за кореспонденция при 

провеждане на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано участникът следва 

да извърши регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и 

преди подписване на договора за възлагането на настоящата обществена поръчка. 

6.2. В част II, раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната  и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

6.3. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Предходни и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г ЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Подготовка на образец на електронен ЕЕДОП/Съгласно методическото указание на АОП 

с Изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г/ както следва:  

- Възложителят използва за създаване на електронния документ ЕЕДОП осигурена от ЕК 

безплатна услуга чрез информационната система за електронен ЕЕДОП /еЕЕДОП/. Системата 

може да се достъпи чрез Портала на обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Забележка:Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-

разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се 

избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния 

браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на 

смартфони и таблетни компютри. 

Системата за еЕЕДОП предоставя възможност : 

А) на възложителите да съставят образец за ЕЕДОП за конкретна процедура, както и да 

използват попълнените данни при подготвяне на образци на ЕЕДОП за следващи процедури; 

Б) на стопанските субекти да попълват нов ЕЕДОП, повторно да използват информацията 

от него, да изтеглят и да разпечатват ЕЕДОП за дадена процедура. 

 За настоящата процедура Възложителят е създал Образец на еЕЕДОП чрез маркиране 

на полетата, които съответстват на изискванията за лично състояние по чл.54 от ЗОП и 

определените от възложителя изисквания за лично състояние по чл.55 от ЗОПна участниците, 

и маркиране  на полетата, които съответстват на критериите за подбор.  

 Създаденият от Възложителя еЕЕДОП се запазва във айлове в два формата:  

-PDF-подходящ за преглед и 

-XML –подходящ за компютърна обработка. 

 Генерираните файлове /wspd-request/ са предоставени на участниците по електронен 

път чрез публикуването им в досието на настоящата обществена поръчка в „Профил на 



   14

купувача“ ведно с останалата документация и образци по процедурата. Връзка към системата 

за еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg#1 

 Попълване на еЕЕДОП от участниците: 

- Генерираният от Възложителя еЕЕДОП да се изтегли и в двата файлови формата. 

- Участниците в обществената поръчка следва да заредят в системата  получения XML 

файл, да попълнят необходимите данни и да го изтеглят /espd-response/, след което еЕЕДОП 

следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица съгласно чл.40 и чл.41 от 

ППЗОП. 

Забележка: Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDFформат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 

локално на компютъра на потребителя. 

 

Предоставяне на еЕЕДОП на Възложителя: 

- Предоставяните от участниците  еЕЕДОП /espd-response.xml/ ще бъдат разглеждани 

от комисията на възложителя с използване на функцията за преглед в системата. 

- Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. 

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи 

ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. 

- Възложителят допуска участникът да предостави електронен ЕЕДОП чрез осигурен 

достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай 

документа следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 

подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок на 

получаване за заявленията/офертите. 

- Стопанските субекти /кандидатите или участниците в обществента поръчка/ могат 

повторно да използват информацията от ЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за 

възлагане на обществени поръчки, при условие  че той е XML формат. За целта се прилага 

съответната функционалност /използване на съществуващ ЕЕДОП/обединяване на два 

ЕЕДОП/. 

 Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 

намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 

 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да предоставят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това 

е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

 При поискване от страна на Възложителя, участниците са длъжни да предоставят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейноста си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, 

независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат. 

  

  

 

РАЗДЕЛ ІV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА  

ОФЕРТАТА 
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1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се 

представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, 

описан в настоящите указания. 

 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за 

участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави 

цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, 

неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до 

отстраняването му. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от 

страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник може да представи само една оферта. Когато участникът в процедурата 

е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език. 

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил 

оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг 

участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация за това обстоятелство. 

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е 

чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, 

документите, които са представени на чужд език се представят и в превод на български, а 

само в изрично посочените в документацията случаи, документите се представят в официален 

превод на български език. 

 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», 

собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.  

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 

обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като 

краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани 

участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, 

който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, 

се отстранява от участие. 
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2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

2.1. Място и срок за подаване на оферти 

2.1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул.  „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден от 

08:30 часа до 16:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената 

поръчка. 

2.1.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 

определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с 

куриери или други. 

2.1.3. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която трябва да 

бъде отбелязана следната информация: 

 До МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД  

гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1 

 

 ОФЕРТА  

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  

„Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – 

отделение по нервни болести IХет.” 

От: …………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………… 

Телефон: ……………………………………………………………………………………. 

Факс: …………………………………………………………………………………………. 

Е-майл: ………………………………………………………………………………………. 

2.1.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава входящ регистрационен документ. 

2.1.5. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в 

незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като това обстоятелство се отбелязва в 

регистъра. 

2.1.6. Когато към 16:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на 

оферти пред деловодството на МБАЛ Габрово все още има чакащи лица,  те се включват в 

списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на 

оферти от лица, които не са включени в списъка. 

2.1.7. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да 
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промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие на участника в процедурата. 

2.1.8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва 

следното: „Допълнение / Промяна на офертата, към вх. № …………………..“ 

2.1.9.  Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 

Възложителт удължава сроковете за получаване на оферти съгласно чл.100, ал.7, ал.8 и 

ал.11 от ЗОП. 

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата  и съгласно чл.100, 

ал.12 от ЗОП. 

 

2.3. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да 

удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и 

в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие. 

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като 

несъответстваща на изискванията. 

 

 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ 

3.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва 

да подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на Възложителя. 

  3.2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език. 

3.3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат. 

3.4. Всички необходими документи, които участникът представя с 

офертата/заявлението, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за 

участие.  

3.5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на 

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или 

лица с нотариално заверено пълномощно. 

 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции.  

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: 

дейностите, включени в обхвата на поръчката се отнасят за един обект и са взаимно свързани 
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помежду си. Организацията на работния процес, технологичната последователност и 

качественото изпълнение на поръчката обуславят необходимостта, дейностите да се 

извършват от един изпълнител. Неразделянето на обществена поръчка на позиции не би 

довело по никакъв начин до необосновано предимство или необосновано да ограничи 

участието на стопанските субекти, съответно по този начин всяко едно заинтересовано лице 

може свободно да участва и да представи своята оферта, като това няма да наруши един от 

основните принципи, залегнали в ЗОП, а именно „свободна конкуренция”. 

 

 

4.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 

Опаковката на участника включва заявление и оферта 

Заявлението съдържа: 

4.1. Опис на представените документи; 

4.2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата 

в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката – записано съгласно изискванията на СД носител. 

4.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, 

поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

4.4.  При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с 

гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При 

участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника 

копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

4.5.  Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с 

подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – Образец №1; 

4.6. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /когато е приложимо/. 

Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 4, приложен към настоящата 

документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал; 

 

Офертата съдържа: 

4.7. Техническо предложение съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, не е законният 

представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно образец № 2, при съблюдаване на 

изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за 

изпълнение на поръчката, представено в оригинал. 

Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно това коя част 

от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

 

Към Техническото предложение се представя:  

1) Подробен Линеен календарен план-график за видове СМР – Линеен календарен 
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план-график (по образец на участника) в календарни дни, включващ етапността на 

изпълнението, последователността и продължителността на видовете работи и дейности, 

разпределението на ресурсите свързани с изпълнение на обществената поръчка. Линейният 

график да бъде придружен с Диаграма на работната ръка.  

Линейният календарен план-график следва да се представи освен на хартиен носител и 

на електронен носител (диск) в работен формат (MS Project, Еxcel или еквивалент). 

ВАЖНО !!! Участник, на който Линеен план-график и диаграма на работната ръка, 

които не съответстват и не отговарят на технологичната последователност и 

взаимообвързаност за изпълнение на СМР ще бъде отстранен. 

2) Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, съдържащ минимум 

следната информация – вид продукт, страна на произход, сертификат и/или декларация за 

характеристиките на строителен продукт. 

Към списъка трябва да бъдат приложени каталози, рекламни брошури, продуктови 
спецификации и др. информационни материали, представящи в детайли основните продукти, 
които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията 
на участника. Тази информация се предоставя за врати, окачен таван от гипсокартон, 
фаянсови и теракотни плочки, бои, PVC покритие на под и стени, PVC дограма  и други (по 
преценка на участника). 

в ) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите 

от участника срокове – Съгласно образец № 3; 

г) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 5, 

приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в 

оригинал; 

д) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - в приложимите случаи – 

оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

 

4.8. Ценово предложение за изпълнение на поръчката: 

Представя се попълнено по образец № 6, приложено в отделен запечатан непрозрачен 

плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“ съгласно чл. 47, ал. 3 

от ППЗОП, като пликът е надписан с името на участника и предмета на поръчката, за 

която се подава оферта.  

Ценовото предложение, заедно с всички приложения към него, освен на хартиен 

носител се представя и на електронен носител (диск) в работен формат (Excel или 

еквивалент). 

При изготвяне на ценовите си предложения, участниците следва да оферират крайна 

цена за изпълнение на поръчката, както и да остойностят количествената сметка по образец, 

приложен към документацията, а именно: Приложение № 1- КС. 

Приложение № 1 – КС е неразделна част от ценовото предложение на участника. 

 

Забележка: Участниците следва да подават една и съща цена при еднакви дейности от 

посоченото КС на Възложителя. В приложеното  към Образец № 6 КСС /Приложение 1/ 

участникът следва да подаде цени за  всеки ред. Липсата на цена за някой ред от посочените 

дейности е основание за отстраняване на офертата. 

Не се допускат варианти и повече от едно предложение от участник. 
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Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният финансов ресурс, с който 

Възложителят разполага. 

При изготвяне на ценовите си предложения, участниците следва да оферират крайна 

цена, за която подават оферта, като остойностят количествената сметка. Единичните цени в 

КСС следва да са представени до втория знак след десетична запетая. При ползване на Excel да 

се приложи функция „Round“. Ценовото предложение, заедно с всички приложения към него, 

освен на хартиен носител се представя и на електронен носител (диск) в работен формат (Excel 

или еквивалент). 

Възложителят ще заплати и до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за реализиране 

на обекта, след доказаната им необходимост и направено одобрение, и съответните 

доказателствени документи за извършването им, при следните елементи на ценообразуване: 

- Часова ставка – ........ лв. / час; 

- Допълнителни разходи върху труда - ........ %; 

- Допълнителни разходи върху механизацията - ........ %; 

- Доставно – складови разходи - ........... %; 

- Печалба – ....%; 

Важно: Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната на 

поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 

 При нужда от допълнителна информация за формираните единични цени комисията може да 

изиска анализи за формиране на единичните цени. В конкретните анализи на цени да се 

включват всички операции, необходими за  извършване на съответния вид работа. 

  

 

 

РАЗДЕЛ V 

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една 

страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на 

задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като 

обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % от (четири на сто) от стойността на 

договора без ДДС.  

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи 

под формата на банкова гаранция. 

Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми: 

1. парична сума 

2. банкова гаранция 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
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Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора при неговото сключване. 

Банка: Банка ДСК - Габрово,  

Банков код (BIC):  STSABGSF 

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555 

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за 

изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, 

удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната 

банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен 

път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза 

на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията 

по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. 

В случаите на удължаване на 3-месечния срок на договора при гаранция за изпълнение 

от типа банкова гаранция и застраховка, изпълнителят е длъжен в срок до един месец от 

продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за изпълнение със 

срок с продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора.  

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е 

юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е 

отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а 

не само идентификация на единия от тях. 

 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

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

се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и 

изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 

участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие 
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Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалния профил на купувача 

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово посочен и в обявлението за откриване на 

процедурата: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –

http://zop.mbalgabrovo.com/auction/238/, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на 

обществените поръчки. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията 

и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно  Закона за обществени 

поръчки /ЗОП/.  

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

 

3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие 

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за 

участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в 

публичното състезание могат да бъдат подавани от лицата до 5 дни преди крайния срок за 

подаване на оферти, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят публикува 

разясненията на профила на купувача в срок до три дни от получаването на искането и в тях не 

посочва лицето, направило запитването. 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на лицата, свързани с настоящата 

открита процедура, са в писмен вид.  

Лицата могат да представя своите писма и уведомления в деловодството на МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова” АД – гр. Габрово, адрес: Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки 

работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка 

или куриерска служба.  

1. Комуникацията между Възложителя/оценителната комисия и участниците в 

настоящата процедура е в писмен или електронен вид. 

  2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси 

и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид. 

3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от 

следните начини: 

- лично срещу подпис; 

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от 

Възложителя/участника адреси; 

- чрез куриерска служба; 

- по факс; 

- чрез имейл, посочен от участника; 

- чрез комбинация от тези средства. 

 4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за 
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контакти. 

5. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от 

издаването им по един или няколко от следните начини: 

1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 

2. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

4. по факс. 

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, 

посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. 

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 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. 

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в 

писмен вид и на електронен носител. 

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на 

електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид. 

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в 

писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

 

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия 

съгласно чл.103 от ОП. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за 

приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията се 

състои от нечетен брой членове Срокът за приключване работата на комисията, се определя от 

Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може 

да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената 

поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на 

Възложителя. 

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и 

часа, посочени в обявлението в административната сграда на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, 

адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1. 

В случай на  промяна на датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие 

или офертите, кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача. 

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си 

и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов 
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член. 

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя 

декларация съгласно чл.103 ал.2 от ЗОП. 

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, 

критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете 

й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение 

и писмено излага мотивите си. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. Комисията отваря офертите по реда подробно описан в чл.54 от ППЗОП. 

Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да 

изисква в подходящ срок от участниците разяснения и допълнителна информация. 

При оценката комисията се придържа към предварително определените условия и 

методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите 

участници съобразно предложените цени въз основа на критерия «най-ниска цена» като 

класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената 

поръчка.  

 

 

2. Класиране и определяне на изпълнител 

След изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите и 

окончателния доклад от своята работа на изпълнителния директор на дружеството, който 

обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на 

поръчката съгласно чл.106 от ЗОП.  

 

3. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 110 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

РАЗДЕЛ IX 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и 

начина за сключване на договора. Когато определеният за изпълнител участник откаже да 

сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория 

класиран участник. За отказ се приема също и: 

- неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за 

което възложителят е уведомен своевременно. 

- неявяването за уговаряне на датата за сключване на договор в срок до 30-дни от влизане 

в сила на решението за избор на изпълнител, освен ако неявяването е по обективни причини, за 

което възложителят е уведомен своевременно. 

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на 
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договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител и съгласно чл.112 от 

ЗОП.  

 

2. Срокове за сключване на договора. 

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 

изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от 

уведомяването на заинтересованите кандидати и/или участници за решението за 

определянето за изпълнител. Договор за обществена поръчка може да се сключи и преди 

изтичане на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или 

участници за решението за определянето за изпълнител при условията и редът на чл.112 ал.7 

от ЗОП. 

Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за 

изпълнител да: 

- Изпълни задължението си по чл.67, ал.6 от ЗОП, като представи актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: 

А) за обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 ат ЗОП – свидетелство за съдимост 

б) за обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалище на Възложителя и на участника 

в) за обстоятелства по чл.54, ал.1 т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“. Когато в удостоверението се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение 

по чл.54, ал.1 т.6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено 

при изпълнение на договор за обществена поръчка; 

г) за обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение ,издадено от Агенцията по 

вписванията 

- Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

- Участникът представя и определената гаранция за изпълнение на договора. 

 

3. Основания за изменение на договора. 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска с допълнително 

споразумение към договора и се допуска: 

–  в случаите по чл.116 т.2-6 от ЗОП 

- На основание чл.116, т.1 от ЗОП - При намаление на договорените единични цени 

и/или процент отстъпка в полза на възложителя. 

 

РАЗДЕЛ Х 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 

 

1. Общи изисквания 
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Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.  

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от 

българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в 

записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Техническа спецификация; 

4. Пълно описание на предмета на поръчката 

5. Указанията за участие; 

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;  

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката; 

8. Образците за участие в процедурата. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

2. Етични клаузи 

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 

споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време 

на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на 

участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, 

безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва 

да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта 

като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя. 

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното 

писмено съгласие на последния. 

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, 

описани в самия договор. 

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, 

каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към 

Възложителя. 

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят 

професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички 

доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални. 

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, 

получени или представени от тях по време на изпълнението на договора. 

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да 

компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако 

Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води 

до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на 
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искове за компенсация от страна на Изпълнителя. 

 

 

ГЛАВА  ІІ 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

  

1. Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р 

Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”,  подробно 

описано в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или 

няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – 

Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, 

поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 

от ЗОП.  

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат 

изпълнени предвидените строително-ремонтни работи. 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови 

болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства 

и високо качество на предлаганите услуги. 

 

2. Техническа спецификация и базови изисквания 

№ Наименование мярка  
количе 

ство 
І. СМР - Ремонт  на "основен корпус"     
I.I  Извършване СМР - Ремонт  на един етаж - "Нервно отделение" 

1 Демонтаж дървени прозорци 120/200 бр 13.00 
2 Демонтаж врати, вкл. каси бр 29.00 
3 Демонтаж ал.витрина180/125 бр 1.00 
4 Събаряне тухлена зидария м3 24.00 
5 Къртене на мозайка м2 50.00 
6 Къртене на теракот м2 44.00 
7 Демонтаж тоалетни мивки бр. 13.00 
8 Демонтаж фаянс м2 146.00 
9 Очукване колони и греди от бетон м 99.00 

10 Очукване на стара мазилка м2 150.00 
11 Изрязване на стари щрангове бр. 20.00 
12 Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ бр. 5.00 
13 Демонтиране на балатум м2 244.00 
14 Стъргане на под м2 244.00 

15 
Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, 
пренос, превоз/вкл.такса депониране отпадъци/ м3 80.00 

16 Стъргане стара боя по стени и тавани  70% м2 635.00 
17 Уплътняване фуги с монтажна пяна м 36.00 
18 Мазилка изкъртени стени  м2 185.00 
19 Изпълнение на тухлена зидария с дебелина 25 см. м3 5.00 
20 Демонтаж и монтаж метални скари в коридор бр. 12.00 
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21 
Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - 5 камерна 
120/200 см с едноплоскостно отваряне м2 16.00 

22 
Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - 5 камерна 
120/200 см с двуплоскостно отваряне м2 16.00 

23 
Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - 5 камерна 
130/300 см с едноплоскостно отваряне м2 4.00 

24 Изкърпване мозайка по подове около врати бр. 21.00 
25 Направа мозаечни первази м 51.00 
26 Боядисване мозаечни первази с блажна боя м 133.00 
27 Доставка и монтаж подпрозоречни дъски  м 16.00 

28 
Обръщане на прозорци вън и вътре с гипскартон или XPS, 
включително боядисване м 110.00 

29 Гипсова шпакловка по стени, вкл. мрежа м2 1200.00 

30 Грундиране на  подове и стени  м2 2000.00 

31 
Изграждане стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см 
/трислоен/ и вата 

м2 
72.00 

32 Изграждане стени от  гипсокартон с d=12см  и вата м2 90.00 
33 Усилване конструкция врати WC / UA профил/ м 40.00 
34 Доставка и  монтаж мет.врата 1250/2100  бр. 7.00 
35 Доставка и монтаж Ал.врата  1600/2100 бр. 1.00 
36 Доставка и монтаж Ал.врата 1300/2100 бр. 1.00 
37 Доставка и монтаж мет.врата  900/2100 бр. 8.00 
38 Доставка и монтаж  мет.врата 800/2100 бр- 11.00 
39 Доставка и монтаж Ал.врата  800/2100 бр. 2.00 

40 Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвор950/2100 бр. 1.00 

41 

Доставка и монтаж на ал. витрина 4800/2800мм плътна на 
височина 2000мм, с врата в нея, еднокрилна.  

м2 13.44 
42 Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор м2 2.00 
43 Метална конструкция  за оформяне отвори врати кг. 55.80 
44 Анкери бр. 7.00 
45 Обличане греди с гипсокартон или хрs м 56.00 
46 Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители м 530.00 

47 
Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително 
фугиране 

м2 
190.00 

48 
Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща 
повърхност, включително фугиране 

м2 
82.00 

49 Доставка и монтаж на РVС лайсни м 85.00 

50 
Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 
600/600 

м2 
590.00 

51 Обръщане около входни врати с гипсокартон  м 130.00 
52 Обличане тръби с гипсокартон  м 52.00 
53 Доставка и монтаж преходни лайсни  м 30.00 

54 Силикониране около первази врати  м 153.00 

55 

 Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 
2,0мм, завършващ полиоретанов слой /PUR/ с 
износоустойчивост мин. 0,3 мм  

м2 470.00 

56 
 Доставка и монтаж PVC  покритие за стени без фуги с d min 
1,0мм 

м2 70.00 

57 Саморазливна замазка d=10мм м2 360.00 

58 Доставка и монтаж завършващ РVС профил /стаи м 350.00 
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59 Доставка и монтаж Холкер  м 350.00 

60 

Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса 
на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или 
еквивалент 

м2 

1200.00 
61 Стъргане и боядисване радиатори бр. 12.00 

62 Доставка и монтаж PVC тръби Ф110 за хоризонтали м 15 
63 Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) Ф125 м 14 
64 Доставка на умивалник среден формат и сифон бр 11.00 
65 Монтаж умивалник среден формат и сифон бр 11.00 
66 Монтаж аусгуст бр. 1.00 
67 Доставка  моноблок бр 9.00 
68 Монтаж моноблок бр 9.00 
69 Доставка душ батерия бр 10.00 
70 Монтаж душ батерия бр 10.00 

71 
Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен 
монтаж бр 13.00 

72 
Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен 
монтаж бр 13.00 

73 Доставка моноблок - инвалиден бр 1.00 
74 Монтаж моноблок - инвалиден бр 1.00 

75 Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект бр. 1.00 

76 
Доставка  едноръкохватна смесителна батерия за стенен 
монтаж - за инвалиди бр 1.00 

77 
Монтаж едноръкохватна смесителна батерия за стенен 
монтаж - за инвалиди бр 1.00 

78 Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см бр 10.00 

79 Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало бр. 10.00 
80 Доставка на капак за тоалетно седало бр. 10.00 
81 Монтаж на капак за тоалетно седало бр. 10.00 
82 Доставка и монтаж СК 1/2" бр 22.00 
83 Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов бр 9.00 

84 Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30 бр. 10.00 

85 Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20 бр. 5.00 

86 Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 15/20 бр. 1.00 
87 Преправяне капаци на ревизионни отвори бр. 12.00 
88 Направа на прагове на тоалетни бр. 7.00 
89 Къртене на канали в тух. Зидария м 72.00 
90 Измазване на канали в тух.зидария м 28.00 

91 

Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла 
включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, 
коляно, муфа, УКБ м 100.00 

92 Доставка и монтаж PP СК Ф20 бр 22.00 
93 Доставка и монтаж СК ВРН бр 15.00 
94 Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 бр 10.00 
95 Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 бр 21.00 
96 Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 бр 19.00 
97 Доставка и монтаж PVC коляно ф50 бр 41.00 
98 Доставка и монтаж PVC дъга ф50 бр 67.00 
99 Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110  м 40.00 
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100 Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110  бр 11.00 
101 Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110  бр 32.00 
102 Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110  бр 7.00 
103 Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50  м 35.00 
104 Доставка и монтаж хидроизолационна лента в бани м 56.00 

105 
Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 
см м 80.00 

106 
Доставка и монтаж предпазен ъгъл от гумиран профил 
30/30/1000мм бр. 60.00 

107 Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж бр. 9.00 

108 
Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви 
щори с ламели 25 мм ширина със странично водене м2 42.00 

109 
Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви 
щори с ламели 25 мм ширина без странично водене м2 39.00 

110 Доставка и монтаж комарници м2 10.00 
IІ. СМР - Ремонт  на "интензивен сектор"     
II.I  Извършване СМР - Ремонт  на един етаж - "интензивен сектор" 

1 Демонтаж дървени прозорци 550/250 бр. 1.00 
2 Демонтаж врати  бр 20.00 
3 Демонтаж дървени витрини 230/450 бр 2.00 
4 Демонтаж тоалетна мивка  бр 7.00 
5 Демонтаж фаянсови плочки м2 95.00 
6 Събаряне тухлена зидария м3 0.50 
7 Демонтаж балатум м2 160.00 
8 Стъргане на под м2 65.00 
9 Къртене на стоманобетон м3 0.50 

10 Къртене на канали в замазка м 14.00 
11 Ръчно изнасяне строителни отпадъци, превоз/вкл. Такса 

депониране/ м3 10.00 
12 Саморазливна замазка d=10мм м 160.00 
13  Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 

2,0мм, завършващ полиоретанов слой /PUR/ с 
износоустойчивост мин. 0,3 мм м2 200.00 

14 Доставка и монтаж холкер  м 100.00 
15 Доставка и монтаж завършващ РVС профил /стаи м 100.00 
16 Доставка и монтаж  PVC покритие за стени без фуги с d min 

1,0мм м2 17.00 
17 Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 

600/600 м2 112.00 
18 Доставка и монтаж на окачен таван коридор малък сектор с 

минераловатни пана модул 600/600 м2 57.00 
19 Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ бр. 3.00 
20 Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1600/2100 бр. 1.00 
21 Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1300/2100 бр. 1.00 
22 Доставка и монтаж Ал.врата - 2200/3000 бр. 1.00 
23 Доставка и монтаж ал.витрина 2300/3800 бр. 2.00 
24 Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - 5 камерна 

550/250 см неотваряема бр. 1.00 
25 Доставка и монтаж Ал.врата -   800/2050 бр. 3.00 
26 Доставка и монтаж Ал.врата -   750/2050 бр. 3.00 
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27 Доставка и  монтаж мет.врата1250/2100  бр. 3.00 
28 Доставка и монтаж мет.врата -  8900/2100 бр. 2.00 
29 Доставка и монтаж  мет.врата -   800/2100 бр- 5.00 
30 Вътрешна вароциментова мазилка м2 10.80 
31 Изкърпване вътрешна вароциментова мазилка м2 12.00 
32 Изграждане преградна стени от  влагоустойчив гипсокартон м2 10.00 
33 Гипсова шпакловка по стени, вкл. Мрежа м2 60.40 
34 Грундиране по подове  и стени м2 700.00 
35 Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса 

на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или 
еквивалент м2 600.00 

36 Обръщане около врати с гипсокартон или XPS м 128.00 
37 Доставка и монтаж PVC лайсни  м 128.00 
38 Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително 

фугиране 
м2 

154.50 
39 Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща 

повърхност, включително фугиране 
м2 

40.00 
40 Стъргане и боядисване радиатори бр. 12.00 
41 Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30 бр. 4.00 
42 Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов бр 7.00 
43 Къртене на канали в тух. Зидария м. 14.00 
44 Измазване на канали в тух.зидария м. 14.00 
45 Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла 

включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, 
коляно, муфа, УКБ м 25.00 

46 Доставка и монтаж PP СК Ф20 бр 4.00 
47 Доставка и монтаж СК ВРН бр 4.00 
48 Доставка и монтаж СК 1/2" бр 4.00 
49 Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 бр 10.00 
50 Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 бр 4.00 
51 Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 бр 9.00 
52 Доставка и монтаж PVC коляно ф50 бр 9.00 
53 Доставка и монтаж PVC дъга ф50 бр 22.00 
54 Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110  бр 3.00 
55 Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50  м 25.00 
56 Доставка на умивалник среден формат и сифон бр 7.00 
57 Монтаж умивалник среден формат и сифон бр 7.00 
58 Доставка  моноблок бр 4.00 
59 Монтаж моноблок бр 4.00 
60 Доставка душ батерия бр 4.00 
61 Монтаж душ батерия бр 4.00 
62 Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен 

монтаж бр 7.00 
63 Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен 

монтаж бр 7.00 
64 Доставка на капак за тоалетно седало бр. 4.00 
65 Монтаж на капак за тоалетно седало бр. 4.00 
66 Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см бр 10.00 
67 Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало бр. 4.00 
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68 Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 
см м 30.00 

69 Доставка и монтаж на предпазен ъгъл от гумиран профил 
30/30/1000мм бр. 18.00 

 III. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

1 Демонтаж съществуващи  щрангове от стоманени тръби-1" с 
дължина 3,5 метра. бр . 20.00 

2 Демонтаж на радиаторни връзки 1/2" м. 20.00 

3 Демонтаж на чугунени радиатори до 15 ребра,вкл.вентил и 
холендър и пренасяне ръчно и с асансьор извън сградата. бр. 24.00 

4. Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 10 ребра   / 
мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/ бр. 19.00 

5. Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 12 ребра   /мин. 
110 В/ребро-Т65/50 о С/ бр. 2.00 

6. Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 15 ребра   /мин. 
110 В/ребро-Т65/50 о С/ бр. 1.00 

7. Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 18 ребра   /мин. 
110 В/ребро-Т65/50 о С/ бр. 1.00 

8. Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 20 ребра   / 
мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/ бр. 1.00 

9. Докомплектоване радиатори с тапи,ръчен 
обезвъздушител,щепсали,конзоли. бр. 24.00 

10. Направа на укрепваща стойка комплект, за радиатор/към 
конструкция за гипсокартон бр. 24.00 

11. Монтаж на алуминиев радиатор,до 20 ребра. бр. 24.00 
12. Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава -1/2" бр. 24.00 
13. Доставка и монтаж на секретен холендър 1/2" бр. 24.00 
14. Доставка и монтаж на адаптор 16/2-1/2" бр. 100.00 
15. Доставка и монтаж на тръба с ал.вложка ф16/2 м. 60.00 
16. Доставка и монтаж на тръба с ал..вложка ф32/3 м. 115.00 
17. Доставка и монтаж на прес коляно 32/32 бр. 40.00 
18. Доставка и монтаж на прес адаптор 32-1"-ж. бр. 40.00 
19. Доставка и монтаж на прес тройник 32-1/2- 32 бр. 10.00 
20. Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1/2'+ нипел 1/2" бр. 20.00 
21. Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1" с ВРН 1"-1/2" /2 

бр./ и нипел 1" бр. 10.00 
22. Монтаж на щуцен с резба 1" ,чрез заварка на съществуващ 

щранг бр. 20.00 
23. Доставка и монтаж на заглушка/капа/ за тръба 1" бр. 20.00 
24. Хидравличина проба на отоплителна инсталация 8,9,10  етаж бр. 1.00 
25. Топла проба за отоплително тяло бр. 25.00 

 IV. ВЕНТИЛАЦИОННА  ИНСТАЛАЦИЯ 
1. Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 ,хоризонтално под 

тавана на 9 етаж,със скоби. м. 34.00 
2. Доставка и монтаж на тройник  PVC 110 бр. 3.00 
3. Доставка и монтаж на   коляно PVC 110 бр. 1.00 
4. Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф100 м. 12.00 
5. Доставка и монтаж на вентилатор с авт.жалузи или клапа -

ф100,60 м3/ч,40 Ра бр. 8.00 
V. ОХЛАЖДАНЕ  СЪС СПЛИТ СИСТЕМИ 
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1. Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 
595/595.240мм,комплект с външно тяло-
отопление/охлаждане =3,5/3,8 КВ ,Дебит 600 м3/ч -Инвертор 
,Клас А++/А+ бр. 1.00 

2. Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 
595/595.240мм,комплект с външно тяло-
отопление/охлаждане =5,6/5,0 КВ ,Дебит 760 м3/ч-Инвертор 
,Клас А++/А+ бр. 1.00 

3. Монтаж вътрешно и външно тяло бр. 2.00 
4. Медни тръби ,комплект с изолация и ел.кабел за връзка между 

вътрешно и външно тяло. м. 17.00 
5. Пуск,проби ,дозареждане на сплит система бр. 2.00 

VI.    Медицинска система за централизирано подаване на кислород  - "Нервно 
отделение" основен сектор 

1 
Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. 
крепеж и припой   - ф 15х1 м 30.00 

2 
Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. 
крепеж и припой   - ф 12х1 м 30.00 

3 
Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. 
крепеж и припой   - ф 10х1 м 60.00 

4 
Доставка и монтаж на декоративно покритие на медните 
тръби 40х25 м 16.00 

5 
Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло 
за един газ- EN ISO  7396-1 бр. 1.00 

6 
Доставка и монтаж на доза за кислород за външен монтаж -  
DIN бр. 10.00 

7 
Доставка на ротаметър 0-15 л/мин., с щекер и овлажнител 
250мл от полипропилен  DIN  бр. 10.00 

8 Продухване на инсталацията м 120.00 
9 Изпробване за якост и плътност м 120.00 

10 Провеждане на 72 часова проба на цялата инсталация DIN бр. 1.00 
VII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ     
VII. 1. Етаж 9  нервно отделение основен сектор     

1 Доставка и монтаж ел табло етажно -   бр 1 

2 
Доставка и полагане кабел СВТ 5х25мм2 
-основно захранване 

м 
42 

3 Доставка и монтаж на АП 3р, 100А кр. "С" - модулен бр 1 
4 Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 м 30 
5 Доставка и полагане на кабелна скара 200/60 м 47 
6 Направа на лампени излази до 7м кабел СВТ бр 143 

7 
Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x12W със  
защита IP44 на тераса 

бр 
3 

8 
Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със 
 защита IP44 в мокри пощещения 

бр 
6 

9 Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х20W 60/30см бр 21 
10 Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х45W 60/60см бр 39 
11 Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна  бр 22 
12 Доставка и монтаж на осв тяло LED 18W луна  бр 7 
13 Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W  над легло бр 31 

14 
Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление 
LED  8 W.акумулиращ блок със автомномност 30 мин. бр 5 
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15 Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен бр 17 
16 Доставка и монтаж на ел. ключ сериен бр 24 
17 Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен бр 2 
18 Рамки за ключове и контакти 2 поз. бр 41 
19 Рамки за ключове и контакти 3 поз. бр 11 
20 Рамки за ключове и контакти 4 поз. бр 3 
21 Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А ПКОМ бр 4 
22 Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А бр 167 
23 Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ  бр 62 
24 Направа на контактни излази до 8м кабел СВТ бр 171 
25 Доставка и полагане на гофр тръба 20мм м 1100 
26 Пробиване отвори в стена ф20 мм бр 45 
27 Измерване якост на кабели НН бр 1 
28 Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2 бр 2 
29 Пускане и нападка на монтирани ел. табла бр 1 
30 Електрически измервания по електробезопасност к-т 1 

VII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ     

1 Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 бр 4 
2 Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11 бр 5 
3 Доставка и монтаж на суич 12 порта бр 2 
4 Доставка и монтаж абонатен контакт TV бр 10 
5 Доставка и монтаж кутия за TV сплитер бр 10 
6 Доставка и изтегляне кабел RG6 / РК-75ома м 160 
7 Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 м 480 
8 Доставка и полагане гофр.тръба 16мм м 420 
9 Пробиване отвори в стена бр 10 

10 Прозвъняване линия бр 16 
11 Доставка и монтаж на Рутер бр. 2 
12 Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3х1.5мм2 м 52 

VII.3. Пожароизвестяване     

1 
Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа 
FS4000/8  

бр. 1 

2 Доставка и монтаж на aкумулатор оловен 12VDC 4.5Ah бр. 2 
3 Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F  бр. 1 
4 Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F бр. 2 

5 
Доставка и монтаж на паралелен  
сигнализатор RI31 

бр. 14 

6 
Доставка и монтаж на ръчен  
пожароизвестител FD3050   

бр. 4 

7 Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 бр. 20 

8 
Доставка и монтаж на топлинен диференциален 
пожароизвестител FD3020  

бр. 1 

9 Доставка и монтаж на основи серия 8000 D бр. 21 
10 Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2 м. 610 

11 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm2 м. 25 

12 Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф=16mm м. 390 
VII.4. Оповестяване      

1 Доставка  на сестрински пулт ВГ бр. 1 
2 Mонтаж на сестрински пулт ВГ бр. 1 
3 Доставка  на захранващ модул бр. 1 
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4 Mонтаж на захранващ модул бр. 1 
5 Доставка  на бутон легло с клема и купл МББ бр. 31 
6 Mонтаж на бутон легло с клема и купл МББ бр. 31 
7 Доставка  на бутон за баня с клема и купл МББ бр. 8 
8 Mонтаж на бутон за баня с клема и купл МББ бр. 8 
9 Доставка  на лампа стая бр. 8 

10 Mонтаж на лампа стая бр. 8 
11 Доставка  на бутон ресет бр. 8 
12 Mонтаж на бутон ресет бр. 8 

13 
Доставка  на допълнителен  
сигнализатор  

бр. 1 

14 
Mонтаж на допълнителен  
сигнализатор  

бр. 1 

15 Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG м. 420 

16 Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм м. 30 
17 Доставка и монтаж на ПКОМ разкл. Кутия бр. 8 
18 Доставка и монтаж на UPS 200VA бр. 1 
19 Пуско-наладъчни работи бр. 1 
20 Комплексни изпитаия и 72 часови проби бр. 1 

VIII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ     
VIII.1. Етаж 9  нервно отделение интензивен сектор      

1 Доставка и монтаж ел табло  етажно РТ1 ет.9 бр 1 

2 Доставка и полагане кабел СВТ 5х16мм2 
-основно захранване 

м 60 

3 Доставка и монтаж на АП 3р, 80А кр. "С" -модулен бр 1 
4 Досавка и монтаж на кабелен канал с капак 100/60мм м 18 
5 Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 м 56 
6 Направа на лампени излази до 7м с кабел СВТ бр 71 

7 Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x10W със  
защита IP44 на тераса 

бр 4 

8 Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със 
 защита IP44 в мокри пощещения 

бр 2 

9 Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х20W 60/30см бр 16 
10 Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х45W 60/60см бр 19 
11 Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна  бр 16 
12 Доставка и монтаж на осв тяло LED 12W луна  бр 1 
13 Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W  над легло бр 8 

14 
Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление 
LED  6 W.акумулиращ блок със автомномност 30 мин. бр 4 

15 Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен бр 13 
16 Доставка и монтаж на ел. ключ сериен бр 11 
17 Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен бр 4 
18 Рамки за ключове и контакти 2 поз. бр 12 
19 Рамки за ключове и контакти 3 поз. бр 5 
20 Рамки за ключове и контакти 4 поз. бр 8 
21 Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А бр 77 
22 Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А ПКОМ бр 2 
23 Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ  бр 35 
24 Направа на контактни излази до 8м с кабел СВТ бр 79 
25 Доставка и полагане на гофр тръба 20мм м 620 
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26 Пробиване отвори в стена ф20 мм бр 24 
27 Измерване якост на кабели НН бр 1 
28 Направа суха разделка на кабел НН до 16мм2 бр 2 
29 Пускане и нападка на монтирани ел. табла бр 1 

VIII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ     
1 Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 бр 1 
2 Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11 бр 4 
3 Доставка и монтаж на суич 12 порта бр 1 
4 Доставка и монтаж абонатен контакт TV бр 3 
5 Доставка и монтаж кутия за TV сплитер бр 3 
6 Доставка и изтегляне кабел RG6 / РК-75ома м 65 
7 Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 м 305 
8 Доставка и полагане гофр.тръба 16мм м 290 
9 Пробиване отвори в стена бр 6 

10 Пробиване отвори в плоча бр 10 
11 Прозвъняване линия бр 6 
12 Доставка и монтаж на Рутер бр. 1 
13 Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3х1.5мм2 м 32 
14 Доставка и монтаж на слаботоково табло/rack шкаф 24 "U"/ бр 1 
15 Пускане и нападка на слаботоково табло/rack шкаф/ бр 1 
16 Доставка и монтаж телефонен кабелен ТПЖП 10х2х0.5 мм2 м 50 

VIII.3.Пожароизвестяване     
1 Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F  бр. 1 
2 Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F бр. 2 
3 Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31 бр. 10 
4 Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050   бр. 2 
5 Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 бр. 13 
6 Доставка и монтаж на основи серия 8000 D бр. 13 
7 Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2 м. 280 
8 Доставка и монтаж на гофриран маркуч ф=16mm м. 240 

VIII.4. Оповестяване      
1 Доставка  на бутон легло с клема и купл МББ бр. 8 
2 Mонтаж на бутон легло с клема и купл МББ бр. 8 
3 Доставка  на бутон за баня с клема и купл МББ бр. 1 
4 Mонтаж на бутон за баня с клема и купл МББ бр. 1 
5 Доставка  на лампа стая бр. 3 
6 Mонтаж на лампа стая бр. 3 
7 Доставка  на бутон ресет бр. 3 
8 Mонтаж на бутон ресет бр. 3 

9 Доставка  на допълнителен  
сигнализатор  

бр. 1 

10 Mонтаж на допълнителен сигнализатор  бр. 1 

11 Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG м. 225 

12 Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм м. 15 
13 Доставка и монтаж на ПКОМ разкл. Кутия бр. 6 
 

 

3.Други специфични условия за изпълнение на поръчката: 
3.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, 
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които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, 

стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят. 

- Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и 

монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

- В строежa трябва да бъдат вложени материали, определени в КС, отговарящи на 

изискванията на българските и/или европейските стандарти. 

- Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 

строително-ремонтните дейности материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. 

Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

- Всички материали, които ще бъдат вложени 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. 

- Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от 

строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя. 

3.2.  Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 

всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 

на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни 

обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната 

площадка. 

 Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 

страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и 

други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 

нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на 

Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СРД в съответствие с 

изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

3.3. Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на СРД Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките 

само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация 

и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

Строителните отпадъци следва да бъдат свалени до ниво терен чрез използване на улук 

за строителни отпадъци монтиран по външната фасада. 

3.4. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира 
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работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за 

отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на 

изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на 

изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в 

договора. 

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се 

разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните 

стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

3.5. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството. 

1. Закон за устройство на територията 
2. Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. 

ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) 
3.  Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 
Декември 2012г.) 

4. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 
2012г.) 

5. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.  

6. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни 
работи. 

7. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  

8. Закон за техническите изисквания към продуктите. 
9. НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България.(ДВ, бр. 14 от 2015 г. – в сила от 1 
март 2015 г.) 

10. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на 
поръчката. 

 
4. Срок за изпълнение на поръчката и начин на плащане: 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е  не повече от 90 календарни 
дни, считано от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното 

писмо. 

Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя, както следва: 
1. Авансово плащане в размер на 30%/тридесет процента/ в срок до 20 (двадесет) 

работни дни от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното 
писмо и след издаване и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.  

2. Окончателното плащане до пълния размер на договореното възнаграждение се 
извършва в срок до 60 (шестдесет) работни дни от датата на съставяне на Протокол за 
приемане извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и Протокол 
за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи. 

Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем 



   39

деиности заложени в КС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и 

извършването на отделни видове СРД. При отпадане на необходимоста от изпълнението на 

част от заложените СРД Възложителят се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди 

започване извършването на тези дейности. Изпълнението на целия обем строително–

ремонтни работи от изпълнителя не го освобождава от участие във всички дейности по 

строежа до въвеждането му в експлоатация. 

 

5. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката. 

 В процеса на изпълнение на строителните и  монтажните работи трябва да бъдат 

съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 

2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 

11 Декември 2012г.) 

 

6. Дейности по приемане на строежa. 

 Изпълнените строителни и ремонтни работи ще се приемат с Протокол за приемане 

извършените СРД и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя. 

  

7. Гаранционен срок 

Минималните гаранционни срокове на отделните видове СРД, които участникът ще 

изпълни, не могат да бъдат по-кратки от посочените в НАРЕДБА № 2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., 

ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм., ДВ, бр. 49/14.06.2005 г. ,изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) 

 

8. Оглед на обекта 

Възложителят организира оглед на обекта всеки работен ден до датата на подаване на 

офертите от 10:00 часа до 15:00 часа, след предварителна заявка.  

Огледът може да бъде извършен  при желание от страна на участниците след 

предварително направена уговорка с Зам. Директор ОАД д-р Николина Генева на тел: 0889 

393 223. 

Всички разходи на участниците (включително неговите служители и/или консултанти) 

свързани с посещението и огледа на обекта, са за тяхна сметка. 

 

ГЛАВА  ІІІ 

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП 

Критерий за оценяване и класиране на кандидатите - „Най – ниска цена” за доставка 

на ел. енергия. 

Офертите на допуснатите участници се класират по възходящ ред, въз основа на 

предложената обща цена за изпълнение на строителството, като участникът, предложил най-

ниска крайна цена, се определя за изпълнител на обществената поръчка.  

В случай на офериране на еднакви крайни цени за предмета на поръчката от двама или 

повече участници в процедурата, класирането се извършва чрез жребий, изтеглен в 

присъствието на участниците в процедурата и  членовете на комисията съгласно чл.58, ал.2 от 



   40

ППЗОП. 

 

ГЛАВА  ІV 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 1 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от подизпълнителя 

(в случай, че се предвижда участие на подизпълнител) 

 

 

Подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена) 

 

……………………………………………………………………………………………….....…..... 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….………………………….........…. 

(длъжност) 

 

на подизпълнител: .………………………………………………………………………….. . .  

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Приемам да участвам като подизпълнител на участника ..................................................., ако 

същият бъде избран за изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция  

на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.” 

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършвам като 

подизпълнител, са съгласно посоченото от участника ..................................................... в подадената от 

него оферта. 

 

3. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като 

член на обединение.  

 

 

 

 

 

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….……………… 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 

        

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – 
отделение по нервни болести IХет.” 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 
(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 
....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената 

от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Ремонт и 
реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни 
болести IХет.” 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 
Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата 
спецификация” на настоящата поръчка. 

  

1. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, е 
........................ кал. дни (максимум  90календарни дни, но не по-малко от 60 календарни дни), 
считано от датата на подписване на Възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя. 

2.  Декларираме, че по време на изпълнението на СМР по договора няма да бъде нарушена 

нормалната работа на лечебното заведение. Строителните отпадъци ще бъдат свалени до ниво 

терен чрез използване на улук за строителни отпадъци монтиран по външната фасада. 

3.  Гаранционният срок за изпълнените от нас видове СМР по предмета на поръчката 
е, както следва: 
 
 Гаранция за СМР, но не по-малко от фиксираната 

в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти3 

 
по т.4 - ______ години 

4. Гарационен срок на основните съоръжения, както следва: 
№ 
по 
ре
д 

Основни съоръжения 
Ед.мя

рка 
Количе

ство 

Гаранционен 
срок 

1 2 3 4 5 

I. Основни  съоръжения с гаранционен срок       
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1 

Сплит система -касета за вграждане в окачен 
таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно 
тяло-отопление/охлаждане =3,5/3,8 КВ ,Дебит 600 
м3/ч -Инвертор ,Клас А++/А+ Бр 1 

  
  
  
  
  
 ……………. 
месеца   

2 

Сплит система -касета за вграждане в окачен 
таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно 
тяло-отопление/охлаждане =5,6/5,0 КВ ,Дебит 760 
м3/ч-Инвертор ,Клас А++/А+ бр 1 

3 
Доставка и монтаж ел табло етажно – окомплектовано 
основен корпус 

бр 1 

4 
Доставка и монтаж ел табло  етажно РТ1 ет.9 
интензивен сектор 

бр 1 
 

Забележка: Гаранционните срокове за основните съоръжения от приложения списък в 
техническата оферта на участника не може да бъде по-кратък от двадесет и четири месеца. 
Гаранционният срок на изброените по-горе съоръжения важи за всички тях. 

3. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена 

поръчка. 

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в 

периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи. 

4.Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване 

на офертите. 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

6. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните 
приложения: 

1) Подробен Линеен календарен план-график за видове СМР – Линеен календарен 

план-график (по образец на участника) в календарни дни, включващ етапността на 

изпълнението, последователността и продължителността на видовете работи и дейности, 

разпределението на ресурсите свързани с изпълнение на обществената поръчка. Линейният 

график да бъде придружен с Диаграма на работната ръка.  

Линейният календарен план-график следва да се представи освен на хартиен носител и 

на електронен носител (диск) в работен формат (MS Project, Еxcel или еквивалент). 

ВАЖНО !!! Участник, на който Линеен план-график и диаграма на работната ръка, 

които не съответстват и не отговарят на технологичната последователност и 

взаимообвързаност за изпълнение на СМР ще бъде отстранен. 

2) Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, съдържащ минимум 

следната информация – вид продукт, страна на произход, сертификат и/или декларация за 

характеристиките на строителен продукт. 

Към списъка трябва да бъдат приложени каталози, рекламни брошури, продуктови 
спецификации и др. информационни материали, представящи в детайли основните продукти, 
които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията 
на участника. Тази информация се предоставя за врати, окачен таван от гипсокартон, 
фаянсови и теракотни плочки, бои, PVC покритие на под и стени, PVC дограма  и други (по 
преценка на участника). 

 
 
    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        
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ОБРАЗЕЦ № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие с клаузите на проекта на договора и предлаганите от участника срокове   

 

 

 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Ремонт 
и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по 
нервни болести IХет.”  открита с Решение № ……………………………… на Изпълнителния директор 
на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора на настоящата 

обществена поръчка и приемам условията в него. 

2. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

3.   Срок за изпълнение на обществената поръчката - до 3 месеца, считано от датата на 

сключване на договора.  

 

 

 

 

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….……………… 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника 
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                  ОБРАЗЕЦ № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 65, ал. 3 от ЗОП 

 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и 

реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни 

болести IХет.” открита с Решение № ……………………………… на Изпълнителния директор на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово с настоящото 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

1. Съгласен съм капацитетът на представляваното от мен дружество да бъде 

ползван от ................................................................................., ЕИК ......................................................., 

участващ в процедура на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за възлагане на обществена 

поръчка за срок от 3 месеца за строително ремонтни дейности, в случай че изпълнението 

на поръчката бъде възложено на този участник. 

2. Съгласен съм капацитетът на представляваното от мен дружество да бъде ползван 

във връзка със следните критерии, свързани с икономическото и финансовото състояние, 

техническите способности и професионалната компетентност: 

2.1. ...................................................; 

2.2. ...................................................; 

3. Във връзка с гореизложеното, прилагаме: 

3.1. Документи за поетите от представляваното от мен дружество задължения, 

доказващи, че участникът ще разполага със съответните ресурси; 

3.2. Документи, доказващи, че представляваното от мен дружество отговаря на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 

капацитета на представляваното от мен дружество; 

3.3. Документи, доказващи, че за представляваното от мен дружество не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

3.4. Подробен и подписан опис на документите по т.-т. 3.1.-3.3. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

Дата…………………..г.                             ДЕКЛАРАТОР: ……….……………… 
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            ОБРАЗЕЦ № 5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и 

реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни 

болести IХет.”, открита с Решение № ……………………………… на Изпълнителния директор на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово с настоящото 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата…………………..г.                             ДЕКЛАРАТОР: ……….……………… 
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ОБРАЗЕЦ № 6 

Наименование на частника:  

Правно-организационна 

форма на участника: 

(търговското дружество или обединения или 

друга правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

До  

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД 

гр. Габрово 

ул. „Д-р Илиев - Детския” № 1 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование на 

поръчката: 

 „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота 

Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по 

нервни болести IХет.” 

 

        

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка  с предмет: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- 

втори етап – отделение по нервни болести IХет.” 

 

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата 

спецификация” на настоящата документация. 

 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

 За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на: 

 

________________________________________________________без ДДС 

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС 

или 

 

________________________________________________________ с ДДС 

посочва се цифром и словом стойността в лева с  ДДС 
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 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в 

това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния 

срок и не подлежи на увеличение. 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

 Предложената стойност е съгласно попълнена и приложена подробна Количествено – 

стойностна сметка с включени в нея единични цени с точност до втория знак след десетичната 

запетая и общи стойности (Приложение № 1 към Предлагана цена). 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

 Приложения: 

1. Количествено – стойностна сметка на хартиен носител; 

2. Количествено – стойностна сметка на електронен носител (CD ROM) във формат 

Excel; 

 3.   Показатели за ценообразуване –Образец №7 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри» и 

наименованието на участника и се поставя в плика с офертата. 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

 

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи 

сме използвали следните ценови показатели: 

 

 Часова ставка - .................. лв./ч 

 Доставно–складови разходи - .................. % 

 Допълнителни разходи: 

 върху труд; 

 върху механизация; 

 

.................. %  

- .................. % 

 Печалба* - .................. % 

 Материали по текущи пазарни цени 

 

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването 

на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.  

 

 Когато в дадена подпозиция от количествената сметка не са изрично упоменати 

„доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава подпозиция, се приема, 

че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, 

механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното 

изпълнение на този вид работа. 

 

 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ …………………………………………. 

 

Днес, …….......…... г., в гр. Габрово, между: 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, с адрес: гр. Габрово,  ул. „Д-р Илиев - Детския” № 1, 

БУЛСТАТ/ЕИК 107507217, представлявано от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, 

наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и 

“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ……………….., Район 

“………..…….”, ж.к.”…………………………….”, ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., 

представлявано от ………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, 

наричана по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

на основание чл.181, ал.6 от ЗОП и Решение № ……/………. 2019г. на д-р Нели Савчева – 

Изпълнителен директор, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет„Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р 

Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”, се сключи 

настоящият договор за следното 

 

II..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на 

възнаграждение поръчка с наименование: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота 

Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”,   в т.ч. 

 демонтажни работи; 

 доставка на необходимите материали; 

 строителни и монтажни работи; 

 фактическо завършване на строежа; 

 всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. 

съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно 

проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на 

Възложителя с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа; 

 гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. 

1.2. Работите по т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия 

договор и приложенията, които са неразделна част от него: 

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката (от документацията за 

участие); 

Приложение № 2 - Техническа спецификация (от документацията за участие); 

Приложение № 3 –Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение №5 - Показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя. 

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с 

материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация (Приложение № 

2). 

ПП..  ССРРООКК  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  
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2.1. Срокък за изпълнение на настоящият договор е до ……………../но не повече от 90 
календарни дни/ съгласно Предложение за изпълнение на поръчката – приложение №3 от 
офертата, неразделна част от настоящият договор. За началната  дата се счита датата на 
подписване на възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя. 

2.2. Договорът влиза в сила от датата на негово подписване.  
2.3. Срокът по предхоните членове спира да тече: 
а/ при настъпване на „непреодолима сила“. За възникването и преустановяването на 

непреодолимата сила строителят е длъжен в три дневен срок, считано от настъпване на 
събитието, писмено да уведоми възложителя.  

б/ при липса на осигурено финансиране, след изпращане на уведомително писмо, от 
страна на възложителя и оформен двустранен протокол.  

2.3. Спирането на срока се установява с двустранен протокол от възложителя и 
изпълнителя и/или с предвидените от нормативните документи актове, като същите се 
съставят в деня след настъпване на събитието. 

2.4.Срокът за изпълнение продължава да тече, когато отпаднат причините за спирането 
му, което се констатира със съставянето на двустранен протокол между възложителя и 
Изпълнителя или с предвидените от нормативните документи актове. 

 

IIIIII..  ЦЦЕЕННАА..  

3.1. Общата стойност на договора, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и приета от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта - Приложение № 4, е в общ размер на ___________ лева (______________ 

словом), без ДДС. 

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и 

включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му. 

3.3. Общата цена на предмета на договора по т. 3.1. е сумата от стойностите на всички 

възложени дейности, доказани с „Протокол за установяване на извършените и заплащане на 

натуралните видове работи”. 

3.4. Стойността на всички възложени дейности е посочена в Протокола по т. 3.3. – 

действително замерените количества на видовете работи, посочени във възлагателното 

писмо за всеки подобект се умножават по Цени на отделни видове работи, съгласно 

Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор. 

3.5. Цените на отделните видовете работи, необхванати в Приложение № 3 се определят 

на база анализни цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, 

което е неразделна част от договора. 

3.6. Цените на отделните видовете работи, съгласно Приложение № 3, и анализните 

цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, са фиксирани за 

времето на действие на договора и не могат да бъдат променяни, освен в случаите предвидени 

в ЗОП. 

 

IIVV..  ННААЧЧИИНН  ННАА  ППЛЛААЩЩААННЕЕ..  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ..  

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените работи. 

4.2. Заплащанията по настоящия договор се извършва в български лева, по банков 
път, по следната схема: 

- Авансово плащане в размер на 30% /тридесе процента/ в срок до 20/двадесет/ работни 

дни от датата на подписване на  Възлагателното писмо от Възложителя и Изпълнителя и 

представяне от Изпълнителя на данъчна фактура. 
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- Окончателно плащане  до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва 

в срок до 60/шестдесет/ работни дни  от датата на съставяне на Протокол за приемане на 

извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и протокол за 

установяване на извърените и заплащане на натуралните видове рабати. 

4.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: 

IBAN: 

BIC: 

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен 

писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.5. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се 

допускат само в рамките на общата цена по договора и при доказване на необходимост за това 

изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-

монтажни работи посочени в количествено - стойностната сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

възлага в рамките на договорената стойност, допустими работи по обекта и в срока на 

договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието 

извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са 

могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се 

остойностяват с показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя (Приложение 

№5). 

4.6. Промяна във видовете и количества на строително – монтажните работи, допустими 

като работи по обекта, се извършва само при следните условия и ред: 

4.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на количествено – стойностна 

сметка, заменителна таблица и други необходими доказателствени документи 

(фотоматериали, анализи на единични цени, фактури за материали, копие от заповеди и др.), 

които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4.6.2. При искане за разплащане на видовете работи по т. 4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

и фактури за материалите, които са вложени. 

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT няма право да изпълнява възложени му видове строителни и 

монтажни работи, когато тяхната стойност би довела до превишаване на определената 

стойност по т. 3.1. от договора, и незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.8. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховка по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, той може да 

спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнение на задължението. 

  

VV..  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ООББЕЕККТТАА  ННАА  ППООРРЪЪЧЧККААТТАА..  

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строително-ремонтните работи само след 

подписване от двете страни на Възлагателно писмо. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната 

среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, 

вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на 

договора. 
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5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага извършването на съответните видове строителни и 

монтажни работи и техните количества с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва в 

нея мястото на изпълнение и определя срока за започване и за завършването им. 

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка с ремонта в съответствие с 

представените от Възложителя изисквания, при точно спазване на указаното в договора и 

приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на 

всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към 

дейностите по предмета на договора. 

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в ремонта висококачествени материали и 

строителни изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български 

и европейски стандарти, както и да са придружени със съответните сертификати, декларации 

за съответствие и др. документи съгласно изискванията на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.  

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

влаганите материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталози, спецификации 

и др. информационни материали на фирмата – производител (доставчик), сертификат за 

качество и декларация за съответствие от производителя/упълномощен негов представител. 

5.7. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (устно или писмено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

използва материалите, годни за вторична употреба, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или други 

материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както е длъжен и да закупи необходимите материали от места, 

посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост. 

5.8. По време на изграждане на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва изискванията 

на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, както и по всички други 

действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, 

техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, 

а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната 

площадка. 

5.9. За извършването на отделните строително-ремонти работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва 

да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, 

определени със съответните приложения към договора и изискванията на съответните 

нормативни актове. 

5.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, 

както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията. 

5.11. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им. 

5.12. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен 

незабавно да я отстрани за негова сметка. 

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване 
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на нормалната дейност в обекта, нарушена поради непредвидени обстоятелства. 

5.14. При завършване на работите по ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти 

обекта от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и невложените 

материали и да възстанови обекта в първоначалния му вид. 

5.15. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на 

документа по т. 4.2.3. 

 

VVІІ..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1.1. Да получи цената уговорена в т 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете, 

предвидени в договора; 

6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и 

съдействие за изпълнение на възложената му работа. 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и 

при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията 

на действащата нормативна уредба; 

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 

изпълнението на договора; 

6.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението 

предмета на договора; 

6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и 

задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 

договора; 

6.2.5. Да осигурява винаги достъп до обекта на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6.2.6. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на ръководените от него ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от 

неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.2.7. Да отстрани всички забележки по изпълнение предмета на договора, направени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването на документа по т. 4.2.3.; 

6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ; 

6.2.9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от 

застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 

6.2.10. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в 

установените за това срокове; 

6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга 

информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод 

изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи. 

6.2.12. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи за обекта, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на 

документа по т. 4.2.3.  
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6.2.13. В случай на спиране на строителството по реда на т. 2.3., поради настъпване на 

неблагоприятни условия за неговото изпълнение, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е след 

тяхното приключване незабавно да уведоми Възложителя и да изисква продължване на 

строителството. 

 

VVІІІІ..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора; 

7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в 

оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в 

случаите на неточно изпълнение;  

7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при условията, 

определени с договора; 

7.2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, като предаде обекта с протокол за 

даване фронт за работа. 

7.2.3. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и 

задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 

договора; 

7.2.4. Да организира и насрочи приемателна комисия за съставяне на документа по т. 

4.2.3., след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.2.13.; 

7.2.5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните 

срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените строително-монтажни работи по 

предмета на договора. 

7.3. Възложителят си запазва правото да не възложи целия предведен от него обем 

деиности заложени в КСС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и 

извършването на отделни видове СМР. При отпадане на необходимоста от изпълнението на 

извършване на част от заложените СМР Възложителя се задължава писменно да уведоми 

изпълнителя, преди започването извършването на тези дейности. 

  

VVІІІІІІ..  ГГААРРААННЦЦИИООННЕЕНН  ССРРООКК  ИИ  ГГААРРААННЦЦИИООННННАА  ООТТГГООВВООРРННООССТТ..  

8.1. Гаранционниите срокове във връзка с извършените по предмета на договора 

ремонтни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са 

както следва: (съобразно техническото предложение на Изпълнителя) 

8.2. Фирмената гаранция на отделни материали е съгласно Приложение № 3 към 

настоящия договор. 

8.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен 

протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените ремонтни 

работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо. 
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8.4. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с 

протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се 

изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта. 

8.5. При проявени дефекти преди края на гаранционният му срок, в резултат на вложени 

некачествени материали или некачествено извършени строителни и монтажни работи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги 

отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез наемане на трето лице, като направените разходи 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.6. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал 

проявен дефект, до неговото отстранявяне. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уреди 

удължаване срока на валидност на застрахователната полица за гаранционния срок на 

строежа със съответния срок. 

 

ІІХХ..  ГГААРРААННЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя документ за гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното, в една от следните 

форми: 

- Депозит на парична сума в лева в размер на 4 % от общата стойност по т. 3.1. по 

следната банкова сметка: 

Банка: Банка ДСК - Габрово,  

Банков код (BIC):  STSABGSF 

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555 

- банкова гаранция за сума в лева в размер на 4 % от стойността по т. 3.1. със срок на 

валидност 1 (един) месец след датата на подписване на документа по т. 4.2.3. Гаранцията 

трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в 

зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на 

банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по 

договора в съответствие с предвиденото в него.  

- под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността  на изпълнителя.  

9.2. Разходите по откриване на депозита, застраховката или на банковата гаранция, 

както и тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок, който 

започва да тече тридесет календарни дни след  датата на подписване на двустранен протокол 

за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените възстановителни 

работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо 

и постъпване на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

усвоил/задържал същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото в него. 

9.4. При удължаване срока на договора Изпълнителят е длъжен да осигури удължаване 

на срока на гаранцията за изпълнение на договора с период на действие: от датата на изтичане 

на първоначалната гаранция до един месец след очакваната дата на документа по т. 4.2.3. При 

неизпълнение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спира плащанията по договора до представяне на 
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новата гаранция. 

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за 

изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 
 

XX..  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННЕЕ  ИИ  ООББЕЕЗЗЩЩЕЕТТЕЕННИИЯЯ..  

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и 

подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня 

на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква 

причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на 

неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка. 

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции 

за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън 

собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или 

по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на 

своя персонал и собственост. 
 

XXІІ..  ООТТГГООВВООРРННООССТТ  ИИ  ССААННККЦЦИИИИ..  

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и за 

пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. 

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на 

действащите в страната нормативни актове за строителство. 

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор: 

11.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи 

работата си; 

11.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

съответно недостатъците; 

11.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на 

изпълненото; 

11.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни ремонта от предмета на договора в срока по 

възлагателното писмо, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от 

стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение. Наложена неустойката се заплаща по следният 

начин: 

11.4.1. чрез прихващане от стойността на дължимото възнаграждениетопо договора, за 

което се съставя двустранен протокол за прихващане; 

11.4.2. чрез  задържане на част или цялата сума дадена, като  гаранцията за изпълнение 

на договора, чрез съставяне на двустранен протокол за задържане на гаранция; 

11.4.3. Възложителят си запазва правото да претендира заплащане на неустойки по 

правилата  на ЗЗД и ГПК, ако сумите посочени в т.11.4.1. и т.11.4.2. не са достатъчни да  

обезщетят нанесените вреди. 

11.5. При забава в плащането на дължима сума с повече от 30 (тридесет) календарни дни 

след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок 

сума, за всеки ден закъснение. 

11.6. В случай на некачествено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възложените ремонтни 
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работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може иска: 

11.6.1. поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане; 

11.6.2. заплащане на разходите, необходими за поправката, или 

11.6.3. съответно намаление на възнаграждението. 

11.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за 

претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка. 

 

ХХІІІІ..  ННЕЕППРРЕЕООДДООЛЛИИММАА  ССИИЛЛАА..  

12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по 

договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е 

непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението. 

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок 

от един календарен ден от настъпването на съответното събитие уведомява писмено другата 

страна за това обстоятелство. В петдневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба 

страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено 

потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган – Българска търговско-

промишлена палата. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните 

с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с 

времето, през което е била налице непреодолима сила. Уведомление следва да бъде изпратено 

от Изпълнителя и при преустановяване действието на непреодолимата сила в еднодневен 

срок. 

12.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да прекрати договора с 15 

(петнадесет) дневно писмено уведомление до другата страна. 
 

XXІІІІІІ..  ППРРЕЕККРРААТТЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  

13.1. С изпълнение на задълженията на страните по договора. 

13.2. Освен в случая по т. 13.1., договорът може да бъде прекратен: 

13.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

13.2.2. ако някоя от страните по договора не изпълнява задълженията си по него повече 

от 10 (десет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на съответното задължение, 

насрещната по договора страна може да отправи писмена покана за изпълнение, с 

предупреждение, че с изтичане на посочения в нея срок и при липса на изпълнение ще счита 

договора за развален. 

13.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

13.2.4. При прекратяване на договора по т.13.2.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършените видове и количества работи към датата на 

прекратяване на договорните отношения, доказани със съответните двустранно подписани 

протоколи по обекти и оригинал на фактура. 
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XXIIVV..  ППООДДССЪЪДДННООССТТ..  

14.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи 

се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне 

помежду си. 

14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 

подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред, като на основание чл.117, ал.2 от ГПК 

страните се договарят, че компетентен да разгледа споровете ще бъде съответният съд   по 

седалище на дружеството - възложител МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово. 

  

ХХVV..  ООББЩЩИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ..  

15.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват 

в писмена форма чрез факс, електронна поща с обратно потвърждение за получаване на 

съобщението, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба. Когато някоя от 

страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, 

съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и 

електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. 

15.1.1. Адреси за кореспонденция с ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………вкл. Ел. поща. 

15.1.2.Адреси за кореспонденция с ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………..вкл. ел. поща. 

15.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата страна в писмен вид; 

15.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни; 

15.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

15.5. Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ППррииллоожжеенниияя,,  ннееррааззддееллннаа  ччаасстт  оотт  ннаассттоояящщиияя  ддооггооввоорр::  

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката; 

Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя; 

Приложение № 3 –Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Предлагана цена, в т.ч. количествено – стойностна сметка от офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 5 – Показатели за ценообразуване; 

Приложение № 6 - Банкова гаранция за изпълнение. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

______________________    ____________________ 

Д-р Нели Савчева 

Изпълнителен директор     Управител/Изпълнителен директор 

 

Гл.счетоводител.:....................... 

Ив.Ганчева/ 

Съгласувал: ............................... 

/юрид. консултант/ 


