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СЪДЪРЖАНИЕ 

на документацията за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ПГ 

„АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ВИДИН 

ЧАСТ I. Пълно описание на обществената поръчката. 

ЧАСТ II. Технически изисквания и техническа спецификация. 

ЧАСТ III. Изисквания и указания към участниците за реда и условията за провеждане на избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка и изисквания към изготвяне на офертите. 

ЧАСТ IV. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

ЧАСТ V. Образци на документи. 



ЧАСТ I 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА  

1. Възложител 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Видин,  

Партида в регистъра за обществени поръчки: 2866 

Адрес: град Видин, 3700, Южна промишлена зона,  

Лице за контакт: МАРИЕТА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА 

тел.: 094/601 797, Е-mail: pgaz-vidin@pgaz.org, интернет адрес: http://pgaz.org.  

2. Правно основание за възлагане на поръчката. 

2.1. На основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП настоящата обществена 

поръчка се възлага чрез събиране па оферти с обява по реда на чл. 187-195 от ЗОП и съгласно чл. 96-

97 от ППЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация за участие по провеждането на 

процедурата условия се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки. 

2.2. Способ за събиране на оферти за участие в поръчката. 

Обявата за събиране на оферти и документацията за обществената поръчка се публикува в 

Профила на купувача на интернет страницата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров“: 

http://pgaz.org/bg/profil_na_kupuvacha/obshtestveni_porachki_po_chl_20_al_3_na_zop.558.html  

като съобщение за обявата е публикувано в Портала за обществените поръчки на Агенцията 

за обществени поръчки до всички заинтересовани лица. 

3. Обект и предмет на поръчката. 

3.1. Обект на поръчката – строителство. 

3.2. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на асансьор за осигуряване на достъпна архитектурна среда в ПГ „Асен 

Златаров“ - Видин” по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и 

сигурност в училище“ 2019, Модул 1 „Създаване на достъпна архитектурна среда”, Дейност IV 

“Изпълнение на асансьор“. 

Видовете, количеството и техническите характеристики на работите са подробно описани в 

Техническата спецификация на Възложителя. 
4. Източник на финансиране. 

 

Средствата за изпълнение на задълженията на възложителя по обществената поръчка се 

осигуряват чрез финансиране от Министерство на образованието и науката по Национална програма 

„Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019, Модул 1 „Създаване на 

достъпна архитектурна среда”, Дейност IV “Изпълнение на асансьор“. 
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5. Срок и място на изпълнение на поръчката. 

5.1. Срокът на изпълнение на поръчката е съгласно приетото предложение на кандидата, избран 

за изпълнител на обществената поръчка, но не по-кратък от 20 (двадесет) работни дни. Срокът започва 

да тече от датата на подписване на договора. 

5.2. Място за изпълнение на поръчката - Дейностите се извършва в сградата на възложителя - 

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Видин, Южна промишлена зона, източно 

крило 

mailto:pgaz-vidin@pgaz.
http://pgaz.org/
http://pgaz.org/bg/profil_na_kupuvacha/obshtestveni_porachki_po_chl_20_al_3_na_zop.558.html
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6. Прогнозна стойност на поръчката. 

Определеният бюджет по Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна 

среда и сигурност в училище“ 2019 за ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ е 65 584 лв (шестдесет и пет 

хиляди петстотин осемдесет и четири лева) без ДДС или 78 701 лева (седемдесет и осем хиляди 

седемстотин и един лева) с ДДС. 

Предложените цени от участниците не трябва да надвишават прогнозните стойности. 

7. Критерии за оценяване на офертите. 

Класирането на офертите ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена на основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. 

8. Гаранция за изпълнение на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер па 3% от стойността на договора за 

изпълнение на поръчката. Гаранцията се представя под една от формите, посочени в чл.111, ал.5 от 

ЗОП, по избор на изпълнителя: 

8.1. Паричната сума се внася по набирателната сметка на МОН:  

 IBAN: BG85BNBG96613300149101, ВIC: BNBGBGSD; БАНКА БНБ, 

Възложителят освобождава гаранцията по този раздел, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или 

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена 

поръчка, или 

8.2. Под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, 

със срок на валидност, от датата на сключване на договора до изтичане на срока му, удължен с I /един 

месец/. В банковата гаранция следва да се съдържа задължение на банката-гарант да извърши 

плащане при писмено едностранно волеизявление на Възложителя, деклариращо, че услугите 

предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на договора. Банковите разходи по 

откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя. Банковата 

гаранция следва да посочва срокът на валидност на последната, видът на гаранцията (за 

изпълнение) и процедурата, за която се отнася. Гаранцията за изпълнение се задължа в случаите 

предвидени в договора. Гаранцията се освобождава, без Възложителя да дължи лихви за времето 

през което гаранцията е престояла у него.    или 

8.3. Застраховка, сключена преди подписване на договора, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на Изпълнителя за срока на договора. Застраховагелят може да се задължи 

да покрие, в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума. 

отговорността за неизпъление на договорното задължение на застрахования /изпълнителя/ по 

договора за обществена поръчка. 

Платежното нареждане, банковата гаранция или договора за застраховка се представя 

в оригинал. 

9. Срок за получаване на офертите 

19.08.2019 г. до 16.00 часа в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Видин, 

Южна промишлена зона. 

10. Срок на валидност на офертите. 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок 

за получаване па офертите. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

 



11. Дата, час и място на отваряне на офертите. 

На 20.08.2019 г. в 13.00 часа в кабинет 201 на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров“ - гр. Видин, Южна промишлена зона. 

12. Гаранционна поддръжка 

Минималната гаранционна поддръжка е 24 (двадесет и четири) месеца за асансьорното 

съоръжение, а за строежа трябва да са съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 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 и не могат да бъдат 

по-кратки от посочените там. 

13. Разходи но участие в процедурата. 

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в поръчката. Спрямо 

възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени 

от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото 

провеждане на поръчката. 
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ЧАСТ ІI 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

Целта на поръчката е да се осигури достъпност за хора с увреждания до всички етажи на учебния 

корпус на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин.  

За изпълнението й е предвидено проектиране и изграждане на външен асансьор по източното крило на 

сградата.  

В настоящата поръчка е предвидено следното: 

- Изготвяне на работен инвестиционен проект за обекта на базата на идейното решение на 

изпълнителя, което същият е представил като част от офертата си за участие в настоящата 

процедура. Съдържанието на проекта е регламентирано в техническите спецификации по-

долу. 

- СМР по изграждане на шахтата, проектиране на метална или бетонна конструкция, изкопни, 

къртачески, бетонови и др.работи, разбиване на отвори за етажни врати, замазване и 

боядисване, обшивки около вратите 

- Други дейности – вентилационни решетки, електрически работи по захранване от главния 

прекъсвач, захранване на осветлението, тестване и настройка. 

 

1) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНОТО РЕШЕНИЕ 

Идейното решение трябва да отговаря на изискванията на всички действащи към момента 

нормативни документи, вкл. Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, Наредба №4/1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

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

Идейното решение да послужи за остойностяване на изпълнението, както и изготвяне и 

прилагане към него на количествени сметки за видовете работи. То трябва да включва: 

1. Обяснителна записка 

2. Ситуационно решение 

3. Предложение за марка и модел на предлагания асансьор, в т.ч. данни за производителя, 

размери и технически характеристики, елементи и системи на съоръжението, технически 

чертежи. 

4. Описание на осигуряването на безопасни условия при експлоатация на съоръжението, 

съгласно БДС EN 81-21:2018. 

5. Инструкции и техническа информация от производителя и други документи по преценка 

на участника 

6. Количествена сметка 

 

2) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

Работният инвестиционен проект се изработва на базата на идейното решение и в съответствие 

с чл. 142 от ЗУТ, след сключване на договор и трябва да включва: 

А) Архитектурно-строителна част; 

Б) Конструктивна част; 

В) Машинно-технологична и електрическа част; 

Г) Вертикална планировка; 

Д) Количествено-стойностна сметка; 

Е) Изисквания към влаганите материали. 

Проектът (с чертежи във формат DWG и PDF, както и пълна текстова част) да се предостави 

на инвеститора на магнитен носител CD – 2 броя и в три броя папки – на хартиен носител.  

При изготвяне на проекта да се спазват всички действащи към момента нормативни документи, 

вкл. Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 

№4/1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 

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

 

 



 

3) ИЗИСКВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АСАНСЬОРА 

 

№ Технически параметър Изисквания 

1. ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ Хидравлично 

2. 
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 

(Брой лица) 
Поне 630 кг. – 8 лица пътнически 

3 СКОРОСТ До 1 m/s 

4 ХОД НА АСАНСЬОРА ~ 12 000 mm 

5 БРОЙ СПИРКИ 5 спирки, с преходно отваряне на 180 

6 КАБИННА ВРАТА 

Автоматична плъзгаща, телескопична, мин.размер 

800/2000, с предпазване от притискане с 

фотозавеса 

7 ШАХТНИ ВРАТИ 
Автоматична плъзгаща, телескопична, мин.размер 

800/2000 

8 ШАХТА 

Минимизирани размери според конструкцията, без 

необходимост от наличие на помещение под 

дъното на шахтата, стълба в дъното на шахтата, 

осветление в шахтата 

9 МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ Без машинно помещение 

10 КАБИНА 
Мин.размер 1100х1400, противоплъзгаща 

настилка, лед осветление, вентилатор и аларма. 

11 КАБИННА БУТОНИЕРА 

С размери и разположение, съответстващо на 

изискванията на Наредба 4/1.7.2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда. Аварийно осветление, индикатор 

за претоварване, аварийна връзка със сервиза – 

GSM модул 

12 
ЕТАЖНА СВЕТЛИННА 

ИНДИКАЦИЯ 
За всички спирки 

13 УПРАВЛЕНИЕ Микропроцесорно управление 

14 АВАРИЙНИ МАНЕВРИ 

При спиране на захранването кабината да се 

придвижва до най-близката спирка и да отваря 

вратите 
 

 

 

 

 

 

Асансьорът да отговаря на БДС EN 81-21:2018. Правила за безопасно конструиране и монтиране на 

асансьори. Да притежават Сертификат “ЕО за изследване на типа“ и да бъде оценено съответствието му 

със съществените изисквания по чл. 40 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на 

Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.). 

 

4) ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ 

- Всички СМР да се изпълняват в съответствие със съгласувания и одобрен инвестиционен проект, 

изискванията на възложителя и производителите за качествен монтаж и безопасна експлоатация и 

действащите в страната норми и стандарти; 

- Всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие 

съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС №325/6.12.2006 г. или да се посочат номерата на 

действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС, БДС EN, които въвеждат 

международни или европейски стандарти. 

- Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие“ 
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- След завършване на дейностите за монтаж, съгласно разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, Изпълнителят предоставя на 

Възложителя цялата отчетна документация (в два екземпляра), описана в чл. 20, ал. 3, т. 2 - 7 от 

същата Наредба, включваща документите с технически данни и характеристики на асансьорите, 

съставните им части и предпазни устройства, ревизионна книга, сертификати за вложените 

материали и др.; 

- Съставяне на ЕО декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни 

устройства, на основание и след изпитания и оценяване на съответствието от нотифициращ орган, 

избран от Възложителя за негова сметка и нанасяне на СЕ маркировка на видно място в 

асансьорната кабина или на предпазното устройство; 

- Изпълнителят трябва да извърши всички необходими действия и да изготви всички изискуеми 

документи за регистрация на асансьорите по реда на чл. 20 от Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТ III  

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА РЕДА И  
УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР  НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

1. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1. Изисквания към личното състояние: 

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, техни обединения и всички други образувания, които отговарят на 

условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на закона 

за обществените поръчки (ППЗОП) и предварително обявените от възложителя условия. 

Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди 

или по време на обществената поръчка, както и съобразно чл.57 от ЗОП. 

Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношения на 

всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител. 

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1, 2, 7 се отнасят за всички лица, които 

представляват съответния икономически оператор. 

Основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.3-6 от ЗОП се отнасят за съответния стопански 

субект. 

Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на 

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и действителните 

собственици. Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от 

гореспоменатия закон. При подаване на офертата обстоятелствата, представляващи основания за 

отстраняване, свързани с личното състояние на икономическите оператори се декларират чрез 

Декларации по чл.192, ал.3 от ЗОП по образец на възложителя.  

За доказване липсата на основания за отстраняване се представят документите по чл.58 от 

ЗОП. Документите за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор 

за възлагане на обществената поръчка или при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП т.е. при поискване от 

страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката. 

Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез 

публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази 

данни на държавите членки. 

 
1.2. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнението на строежи с обхват първа група, трета категория или еквивалентна 

регистрация, съгласно съответното законодателство за чуждестранните лица. 

Документи за доказване: 

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез 

Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП по образец на възложителя. 

За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния 

документ, удостоверяващ регистрацията.  

При подаване на офертата чуждестранните лица удостоверяват съответствието с критерия за 

подбор съгласно съответното национално законодателство, но преди сключване на договора са 

длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България. 

1.3. Икономическо и финансово състояние: 

Не се изисква 
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1.4. Квалификационни изисквания за технически възможности и квалификация на 

участниците: 

1.4.1 Участниците трябва да има въведена система за управление на качеството  ISO 9 001 

1.4.2 Участниците трябва да има сертификат ISO 14 001 за стандарт за системи за 

управление на околната среда; 

1.4.3 Участниците трябва да имат въведена система за управление на здравословни и 

безопасни условия на труд – OHSAS 18 001, ISO 45 001 или подобно; 

1.4.4 През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за 

подаване на офертите, участниците трябва да са изпълнили успешно не по-малко от 1 (един) 

договор с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението 

им да представят положителни референции от възложителите. 
Документи за доказване: 

Копия на сертификатите; 

Справка-декларация – свободен формат, съдържаща списък на договори, които се отнасят до 

предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години, в 

която са отразени данни за стойностите, датите и възложителите по договорите. Към справката 

участникът следва да представи препоръки (референции) за добро изпълнение на поне един договор 

с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, в съответствие с т. 1.4.2, съдържащи 

положителната оценка на възложителите относно качеството на извършените работи. 

Не представяне на някой от посочените в т. 1.4 документи води до отстраняване на участника. 

1.5 Изисквания за изпълнение на качеството 

Изпълнението на обществената поръчка следва да бъде съобразено с изискванията, посочени 

в техническата спецификация, действащите системи за осигуряване на качество на изпълнителя и 

добрите практики в сферата на строителството. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включено в него, с изключение 

на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условия, необходимо за изпълнение 

на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на обединението. 

Използване на подизпълнители: 

Съгласно чл.66 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те 

трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от поръчката. Участникът следва да 

посочи всеки подизпълнител, както и данни за вида и дела на дейностите от поръчката, които ще му 

бъдат възложени. В този случай участникът трябва да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

 
2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ 

2.1. Образците в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за 

участниците. Когато в документацията за участие е определено, че съответен документ се представя 

чрез "заверено от участника копие”, за такъв се счита този, при който върху копието на документа 

представляващия е поставил гриф "Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят и свеж 

печат на участника. 

2.2. Декларации по чл. 192, ал.3 от ЗОП: Чрез образците се декларира съответствието с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, описани в настоящата обява. В образците 

са дадени допълнителни указания за попълване. Декларациите се представят от всеки икономически 

оператор – участник, член на обединение, трето лице, подизпълнител. 

2.3. Техническо предложение и ценово предложение: Чрез образците се представят 

техническото предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП и ценовото предложение по чл. 39, ал.3, т.2 

от ППЗОП. В тези части от офертата се представят съответно техническо предложение за изпълнение 

на поръчката в съответствие с техническите спецификации, техническото задание и изискванията на 

възложителя и ценовите параметри за изпълнението й. В образците са дадени допълнителни указания 

за попълването им. Неспазването на едно или повече от изискванията за изготвяне на техническото 

предложение или ценовото предложение, както и включването на условия в противоречие с 

техническата спецификация или проекта на договора за възлагане на поръчката, представляват 

самостоятелни основания за отстраняване. 



3. УКАЗАНИЯ ЗА КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. 

3.1. Съдържание 

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

съдържа най-малко следните документи и информация: 

3.1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника (в оригинал) - Образец 1. 

3.1.2. Административни сведения - по Образец № 2 към документацията - в оригинал.  
*** Когато участникът в процедурата е обединение, образецът се попълва за обединението (не и за 
отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено затова съгласно 
споразумението. 

3.1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), 

когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както 

и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (съответен документ, 

съдържащ се в нея) и/или да представлява участника в процедурата. 

3.1.4. Декларациите по чл.192, ал.3 от ЗОП – Образец 3, Образец 4 и Образец 5. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физически или юридическо лице или техни 

обединения, декларацията се представя в официален превод на български език. 

Наличието на някое от посочените в нормата обстоятелства е основание за 

отстраняване на участник от процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Всеки участник е длъжен да обяви писмено до възложителя промените в декларираните 

обстоятелства в 7 /седем/дневен срок от настъпването им. 

3.1.5.  При участници обединения, които не са юридически лица се представя 

учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка:-правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на 

отговорността между членовете на обединението; -дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

обединението; -определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; -уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство; 

Декларация от членовете на обединението - в оригинал. При участие на обединение, които не 

са юридически лица. съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, 

а не от всяко от лицата. 

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от физически или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните ограничения съгласно 

чл.57. ал.2 от ЗОП. 

3.1.6. Техническо предложение (подписано от представляващия участника) - 

техническото предложение следва да бъде изготвено съгласно изискванията на техническата 

спецификация и задължително трябва да бъде представено на български съгласно образеца. 

В техническото предложение трябва да бъдат посочени както минималните изисквания на 

възложителя, така и точните параметри, които предлага кандидатът. Общи формулировки от типа 

„отговаря на изискванията" или подобни няма да бъдат приемани. При необходимост могат да бъдат 

добавяни допълнителни редове, за да се добавят характеристики, несъдържащи се в изискванията на 

възложителя. 

Кандидатите трябва да имат предвид, че информацията, която попълват ще бъде използвана 

при приемането на работите и ако не отговаря на техническото предложение на кандидата, може да 

се стигне до неприемане. Към техническото предложение се прилага и идейния проект, отговарящ 

на заданието. 

Цялата техническа документация трябва да отговаря на спецификациите, предложени от 

изпълнителя. 

В случай, че участник в настоящата обществена поръчка не представи техническото си 

предложение по приложения към документацията за участие образец, същият ще бъде отстранен от 

по-нататъшно участие. 

Доказателства за изпълнените сходни поръчки се предоставят под формата на удостоверения 

/референции, препоръки за добро изпълнение/, издадени от възложителите им или от компетентен 

орган, съдържащи данни за срока и качеството на изпълнение, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за съответната изпълнена поръчка. 
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3.1.7. Ценово предложение (подписано от представляващия участника) - всеки 

участник следва да изготви своето ценово предложение в съответствие с изискванията, предвидени 

в обявата по чл.20, ал. 3 от ЗОП и документацията за участие към нея - в оригинал. 

В предложената обща цена без ДДС следва да са калкулирани всички разходи па участника, 

свързани с изпълнението на поръчката /проектиране, конструкции, архитектура, електрическа част, 

транспортни разходи, материали и др./ и не подлежи на корекция в срока на изпълнение на договора. 

Предложената обща цена без ДДС за изпълнение на поръчката не може да надвишава 

прогнозната стойност на поръчката. При констатиране на предложена по-висока обща цена от 

прогнозната стойност за изпълнение на поръчката, офертата се отстранява. В случай, че участник в 

настоящата обществена поръчка не представи ценовото си предложение по приложения към 

документацията за участие образец, съшият ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 

Всеки участник посочва в ценовото си предложение и банковата сметка, по която ще се 

извършват плащанията по договора за обществена поръчка, в случай че същият бъде избран за 

изпълнител: 

Банка:   ІBAN: .............................   ВІС: 

 

3.2. Комплектоване 

3.2.1. Офертата се представя в деловодството на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Проф. 

д-р Асен Златаров“ - гр. Видин, с адрес - град Видин, Южна промишлена зона в запечатана, 

непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата 

с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, като разходите за това са за 

негова сметка. Рисковете от забава или загубване на офертата също са за сметка на участника. 

3.2.2. Офертите на участниците се приемат в гр. Видин, сградата на Професионална 

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, ПК 3700, Южна промишлена зона, деловодство, всеки работен 

ден от 08.00 до 16.30 ч. до крайния срок за получаване на офертите - 16:00 часа на 19.08.2019 г. 

3.2.3. Върху опаковката с офертата участникът поставя надпис:  

До Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“,   

Видин 3700, Южна промишлена зона,  

Оферта за участие в обществена поръчка по реда на Глава 26 във връзка с чл. 20. ал.3, т.1 от Закона 

за обществените поръчки с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА 

СРЕДА В ПГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" – ВИДИН”.  

Участникът задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или електронен адрес. 

3.2.4. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часа на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава 

документ за приемане на офертата. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана, или скъсана опаковка, не се приемат и не се разглеждат. 

3.2.5. Офертите ще бъдат събирани, отворени, разгледани и класирани от назначена от 

Възложителя комисия. 

3.2.6. Комисията съставя протокол, който представя на Възложителя за утвърждаване, 

заедно с цялата документация по проведената обществена поръчка. 

 

3.3. Допълнителна информация 

Обменът на информация във връзка с провеждане на настоящата процедура, ще се извършва 

чрез електронни средства за комуникация по смисъла на §2, т.10 от ДР на ЗОП, а когато няма такава 

възможност – чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга, както и чрез комбинация от 

изброените способи. В тази връзка и с цел спазване на принципа на ЗОП за равнопоставеност, е 

препоръчително всички участници да посочват адрес на електронна поща за кореспонденция. 

Участниците трябва да имат предвид, че във връзка с разпоредбата на чл. 188, ал.2 от ЗОП, 

ако в първоначално обявения срок са получени по-малко от три оферти, същият ще бъде удължен с 

минимум три дни. В този случай в сайта на АОП, както и в Профила на купувача, към преписката на 

настоящата поръчка ще бъде публикувана информация за новия срок за подаване на оферти. 

 
4. КРИТЕРИЙ З А  ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

Критерий за оценка на офертите в настоящата процедура е въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена на основа па избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена”. 



5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

5.1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно правилата на 

разпоредбата на чл. 97 от ППЗОП. 

5.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците съгласно 

чл. 97. ал. 3 от ППЗОП. 

5.3. След получаване на списъка с офертите, всички членове на комисията попълват 

декларации за обстоятелствата по чл. 103. ал. 2 от ЗОП. 

5.4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения на участниците. С това приключва публичната част от заседанието на комисията. 

5.5. Комисията разглежда и оценява получените оферти и извършва класиране на 

участниците. Действията на комисията се отразяват в протокол, който се представя на възложителя 

за утвърждаване, след което в един и същи ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува 

в Профила на купувача. 

 

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

6.1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществена поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за Изпълнител на обществената поръчка в съответствие с чл. 

194 от ЗОП. Договорът ще влезе в сила от датата на сключване и ще бъде със срок на действие до 
въвеждане на обекта в експлоатация. 

6.2. Преди сключваме на договор за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с 

чл.67, ал.6 от ЗОП участникът, определен за Изпълнител представя документите по чл. 112, ал.1 от 

ЗОП, както и необходимите декларации и/или документи по Закона за мерките срещу изпирането на 

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

6.3. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да се 

представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация 

по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

6.4. Преди сключване на договора, определеният за изпълнител представя гаранция за 

изпълнение 3% от стойността на договора. Гаранцията се представя под една от формите, посочени 

в чл.111, ал.5 от ЗОП, по избор на изпълнителя. Платежното нареждане, банковата гаранция или 

договора за застраховка се представя в оригинал. 

6.5. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 

класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: откаже да сключи 

договор и/или не изпълни някое от условията на чл.112, ал.1 от ЗОП и/или не докаже, че не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

 

Забележка: Настоящите условия включват указания и минимални необходими изисквания за 

изготвяне на оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Участниците 

могат да излагат и друга необходима според тях информация за правилното им оценяване съгласно 

обявените от възложителя критерии. 

 

Възложителят няма да изисква документи, които вече са били предоставени и са актуални 

към момента на сключване на договора, до които има достъп по служебен път или чрез публичен 

регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национални бази данни на 

държавите членки. 
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ЧАСТ IV 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА  
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА  ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА  

Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена.  

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на 

всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, 

както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:  

1. по-ниска предложена цена;  

2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен за 

съответния показател).  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие изискванията, 

посочени по-горе.  

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 

съгласно комплексната оценка по следната формула:  

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата 

по следните два показателя:  

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 50 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 50 %.  

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 50 %.  

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = ПП + ЦП  

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;  

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.  

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.  

Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ се извършва по 

точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e 

съобразено с Техническите спецификации и техническото задание.  

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговоря на минимално 

поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в 

своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие с 

изискванията на възложителя и неговото допускане ще бъде оценявано по качествени критерии.  

Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за 

изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 1 от ЗОП, съобразно нейната специфика и 

конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи. 

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на 

комисията на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено съгласно 

изискванията на Възложителя.  

Оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника се формира 

по следния начин:  

ПП = СП + СИ + ИП, където  

СП е оценка по показател „Срок за проектиране“, предложен от участника.  

СИ е оценка по показател „Срок за изпълнение на СМР“ от участника. Срокът за изпълнение 

трябва да отговаря изцяло на технологичните изисквания за изпълнение на строително-монтажни 

работи (СМР), свързани с изграждане на асансьорното съоръжение и съпътстващата инфраструктура, 

описани в техническите спецификации.  

ИП е оценка по показател „Идеен проект“ на участника.  

 



  

 

СП се формира по следния начин:  

СП = СП мин./СП участник х 4  

където:  

СП мин – предложен най-кратък срок за проектиране на площадката;  

СП участник – предложен срок за проектиране на площадката от съответния участник.  

 

СИ се формира по следния начин:  

СИ= СИ мин./СИ участник х 6  

където:  

СИ мин – предложен най-кратък срок за изпълнение на СМР;  

СИ участник – предложен срок за изпълнение на СМР от съответния участник.  

 

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ИП е 20,00 

точки.  

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ИП е 40,00 

точки.  

На оценка подлежи идейния проект на Участниците.  

Максимален брой точки по показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ – 50 точки. 

 

 оценка идеен проект  

40 точки получава участник с проект, в обем и обхват съгласно техническите насоки. 

Предложението разкрива факти за обстойно проучване на обекта и предназначението му. 

Концепцията се характеризира с интегриране на оригинални архитектурни /инженерни решения, 

иновативни похвати, нестандартна и въздействаща визия. Оформен е удобен и достъпен подход за 

хора с увреждания. Комплексът е със съвременна архитектура, повлияна от традициите в района. 

Предложената конструкция е модерна технология и адекватна /актуална за терена. Приложената 

записка и обосновка са ясни, изчерпателни, обстоятелствени и описват предвидените мерки и 

технологии за изпълнение. Специфицираните материали, компоненти, оборудване, технологии и др. 

са висококачествени и са с гаранции за ефективност и дълготрайност.  

Предложението е възможно да съдържа допълнително материали и разработки извън обхвата, 

с цел разясняване на конкретна методика, технология или друга специфичност. Този компонент 

самостоятелно не осъществява предимство! 

20 точки получава участник с проект, в обем и обхват съгласно техническите насоки. 

Предложението разкрива факти за стандартно проучване на обекта и предназначението му. 

Концепцията се характеризира с конвенционални архитектурни и инженерни решения, със стилна 

визия, но без изразено (силно) въздействие. Оформен е неудобен и /или недостъпен подход за хора с 

увреждания. Разработката представя етапна реализация, при която пространствените модули 

функционират от изграждането и, с предпоставки за проблеми. Комплексът е с интересна 

архитектура, повлияна от традициите в района. Предложената конструкция е класическа и 

приложима. Приложената записка и обосновка разясняват общо обстоятелствата и описват слабо 

предвидените мерки и технологии за изпълнение. Специфицираните материали, компоненти, 

оборудване, технологии и др. са качествени и са с гаранции за приложимост и трайност.  

Предложението е възможно да съдържа допълнително материали и разработки извън обхвата, 

с цел разясняване на конкретна методика, технология или друга специфичност.  

Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х 50  

където:  

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;  

Ц участник – предложена цена от съответния участник.  

Максимален брой точки по показател „Ценово предложение“ – 50 точки.  

Комплексната оценка КО на всяка оферта се изчислява от комисията за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. 
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СП се формира по следния начин:  

СП = СП мин./СП участник х 4  

където:  

СП мин – предложен най-кратък срок за проектиране на площадката;  

СП участник – предложен срок за проектиране на площадката от съответния участник.  

 

СИ се формира по следния начин:  

СИ= СИ мин./СИ участник х 6  

където:  

СИ мин – предложен най-кратък срок за изпълнение на СМР;  

СИ участник – предложен срок за изпълнение на СМР от съответния участник.  

 

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ИП е 20,00 точки.  

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ИП е 40,00 точки.  

На оценка подлежи идейния проект на Участниците.  

Максимален брой точки по показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ – 50 точки. 

 

 оценка идеен проект  

40 точки получава участник с проект, в обем и обхват съгласно техническите насоки. 

Предложението разкрива факти за обстойно проучване на обекта и предназначението му. 

Концепцията се характеризира с интегриране на оригинални архитектурни /инженерни решения, 

иновативни похвати, нестандартна и въздействаща визия. Оформен е удобен и достъпен подход за 

хора с увреждания. Комплексът е със съвременна архитектура, повлияна от традициите в района. 

Предложената конструкция е модерна технология и адекватна /актуална за терена. Приложената 

записка и обосновка са ясни, изчерпателни, обстоятелствени и описват предвидените мерки и 

технологии за изпълнение. Специфицираните материали, компоненти, оборудване, технологии и др. 

са висококачествени и са с гаранции за ефективност и дълготрайност.  

Предложението е възможно да съдържа допълнително материали и разработки извън обхвата, 

с цел разясняване на конкретна методика, технология или друга специфичност. Този компонент 

самостоятелно не осъществява предимство! 

20 точки получава участник с проект, в обем и обхват съгласно техническите насоки. 

Предложението разкрива факти за стандартно проучване на обекта и предназначението му. 

Концепцията се характеризира с конвенционални архитектурни и инженерни решения, със стилна 

визия, но без изразено (силно) въздействие. Оформен е неудобен и /или недостъпен подход за хора с 

увреждания. Разработката представя етапна реализация, при която пространствените модули 

функционират от изграждането и, с предпоставки за проблеми. Комплексът е с интересна 

архитектура, повлияна от традициите в района. Предложената конструкция е класическа и 

приложима. Приложената записка и обосновка разясняват общо обстоятелствата и описват слабо 

предвидените мерки и технологии за изпълнение. Специфицираните материали, компоненти, 

оборудване, технологии и др. са качествени и са с гаранции за приложимост и трайност.  

Предложението е възможно да съдържа допълнително материали и разработки извън обхвата, 

с цел разясняване на конкретна методика, технология или друга специфичност.  

Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х 50  

където:  

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;  

Ц участник – предложена цена от съответния участник.  

Максимален брой точки по показател „Ценово предложение“ – 50 точки.  

Комплексната оценка КО на всяка оферта се изчислява от комисията за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 



 
ЧАСТ V 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

Образците на документи можете да свалите като файлове от сайта на Възложителя.  

Образец 1 –  Опис на представените документи  

Образец 2 –  Представяне на участник  

Образец 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1,  т.1, 2 и 7 от ЗОП  

Образец 4 -  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1,  т.3–  6 от ЗОП  

Образец 5  -  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.60 от ЗОП  

ТЕХНИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ПРОКТ НА ДОГОВОР  

 
 

 

 

 

 


