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с предмет:

Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически 

характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национални програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради 

Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Възложител на процедурата 
Кмет на Община Горна Оряховица

2015 г.
Гр. Горна Оряховица
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Партида 00413 РЕШ ЕН И Е (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aoD.bg , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
□  Проект на решение
Ю Решение за публикуване
Номер: 460 от 26/02/2015 дд/мм/гггг
К] А) за откриване на процедура
□  Б) за промяна
□  В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
ЕЗчл. 3, ал. 1 от ЗОП 
□ чл. 3, ал. 2 от ЗОП
□  Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00413 
Поделение: Община Горна Оряховица
Изходящ номер:________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИЗ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
□ п о  чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община ГОрна Оряховица
Адрес
пл. Георги Измирлиев 5
Град Пощенски код Държава
Горна Оряховица 5100 Република

България
За контакти Телефон

0618 60501
Лице за контакт
Анелия Манева - младши експерт обществени поръчки
Електронна поща Факс
до ор 104@abv.bg 06018 60203

УНП: 89Ь2513f-9d48-4bf4-b84f-flc767dce200 I
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П артида 00413 РЕШ ЕН И Е (версия 4)

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.g-oryahovica.org/
Адрес на профила на купувача:
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/8 6/3551.html
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП)
□ Министерство или друг държавен орган, ЕЗ Обществени услуги

включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

□  Национална агенция/служба □  Околна среда
ИЗ Регионален или местен орган □  Икономическа и финансова дейност
СИ Регионална или местна агенция/служба О  Здравеопазване
СИ Публичноправна организация СПНастаняване/жилищно строителство и
□  Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация СПСоциална закрила
СИ Друго (моля, уточнете):______________ □  Отдих, култура и религия

СИ Образование
__________________________________________________ СПДруго (моля, уточнете):

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

□  Производство, пренос и разпределение на □Пощенски услуги 
природен газ и топлинна енергия

□  Електрическа енергия □  Железопътни услуги
□  Търсене, проучване или добив на □Ерадски железопътни, трамвайни,

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги
□  Търсене, проучване или добив на □Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива
□  Вода ___  □Летищни дейности
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
ЁЗ процедура за възлагане на обществена поръчка
□  конкурс за проект
□  процедура за създаване на система за предварителен подбор
II. 1) Вид на процедурата________________________________________
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП
Открита процедура ЕЗ Ускорена на договаряне с обявление □
Ограничена процедура □Договаряне без обявление □
Ускорена ограничена процедура □  Конкурс за проект - открит □
Състезателен диалог □  Конкурс за проект - ограничен □
Договаряне с обявление □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура □  Договаряне без обявление □
Ограничена процедура □  Конкурс за проект - открит □
Договаряне с обявление □  Конкурс за проект - ограничен □
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

УНП: 8 9 b2513f-9d48-4bf4-b84f-fl c767dce200 2
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Партида 00413 Р Е Ш ЕН И Е {версия 4)

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ЮЧл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП □
Чл. 16, ал. 8, във вр. е чл. 76 ал. 3 от ЗОП □  Чл. 90, ал. 1, т. от ЗОП □
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП □ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП □
Чл. 84, т. от ЗОП □  Чл. 119в, ал. 3, т. от ЗОП □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП □  Чл. 105, ал. 1 от ЗОП □
Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП □  Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от □

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП □Ч л. 119в, ал. 3, т. от ЗОП □
точка:
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
□  Строителство
□  Доставки

Услуги_______________________________________________________________________
IV. 1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен 
диалог / на конкурса за проект
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 
трябва да бъдат описани в това поле)
1У.2) Зелена обществена поръчка
1У.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

Да □  Не ^

1У.2.1Л) Продуктова група
□  Копирна и графична хартия □  Климатици
□  Офис 1Т оборудване □  Почистващи продукти и услуги
□  Офис осветление □  Конвенционални транспортни средства и

услуги, свързани е тях
□  Улично осветление □  Електрически превозни средства и

системи за зареждане
ГУ.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:
Техническата спецификация (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)
Показателите за оценка на офертите (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто (брой)
договора)
1У.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за Да □  Не №
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)
V: МОТИВИ
У.1) Мотиви за избора на процедура
Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на 
дейностите, включени в обхвата на поръчката е 390 000 лв. 
(триста и деветдесет хиляди) без включен ДДС или 468 000 лв.
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П артида 00413 РЕШ ЕН И Е (версия 4)

(четиристотин шестдесет и осем хиляди), с вкл. ДДС, в т.ч.:
По обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване 
на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет хиляди лева), 
без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста и тридесет и четири 
хиляди лева), с вкл. ДДС.
По обособена позиция №2 Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет 
хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста и тридесет 
и четири хиляди лева), с вкл. ДДС.

Съобразно изложеното и при съблюдаване нормата на чл. 15, ал. 2, 
т. 10 от ЗОП, стойността на настоящата обществена поръчка, се 
определя на база максималната очаквана стойност без ДДС на 
всички договори, предвидени да бъдат сключени за срока на 
действие на рамковото споразумение по всяка от обособените 
позиции.
С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се 
постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата 
обществена поръчка се провежда именно по реда на откритата 
процедура, при прилагане на опростени правила на основание 
чл.14, ал.3 от ЗОП.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)_____________________________________________________________________
У.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

У.З) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
о ткри та  с решение № ___________от д а т а ___________д д /м м /г г г г
публикувана в Р еги стъ ра  на общ ествените поръчки под уникален  № 
_________ - _________ - __________ (пп пп п -уууу-хххх)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на 
ДДС (в %)

на обща стой н ост  __________  В алута: □

VI: ОДОБРЯВАМ_____________________________________
^обявлението и документацията за участие
□  обявлението и описателния документ 
I I поканата за обществена поръчка
□  поканата за обществена поръчка и документацията
□  обявлението и конкурсната програма
□  обявлението_________________________________________
VII: ОБЖАЛВАНЕ____________________________________
VII. 1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование_______________________________

УНП 89Ь2513Г-9<148-4ЬГ4-Ь84Г.Л с767<ке200 4



Партида 00413 РЕ Ш Е Н И Е  (версия 4)

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
ул. Витоша 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmin0cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 26/02/2015 дц/мм/гггг____________________
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Добромир Стойков Добрев

V\ _

~п\
Длъжност:
Кмет на Община Горна ОряхсЯзица

Ell кмет

А
è
" / /

У Н П  89Ь2513f-9d48-4bf4-b84f-fl c767dcc200 5
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Партида 00413 О Б ЯВ Л ЕН И Е ЗА  О БЩ ЕСТВ ЕН А  П О РЪ ЧКА  (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.ba 
интернет адрес: httn://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
П  Проект на обявление 
Ю Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00413 
Поделение: Община Горна Оряховица
Изходящ номер:________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Горна Оряховица
Адрес
пл. Георги Измирлиев 5
Град Пощенски код Държава
Горна Оряховица 5100 Република

България
За контакти Телефон

0618 60501
Лице за контакти
Анелия Манева - младши експерт обществени поръчки
Електронна поща Факс
до ор 104@abv.bg 0618 60203
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.g-oryahovica. o r д /
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.g-oryahovica.org/2014 -07-20-16-47-27/86/3551.html
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

ЕЗСъгласно 1.1)
Ш Друго: моля, попълнете Приложение A.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

ЕЗСъгласно 1.1)
П  Друго: моля, попълнете Приложение А.11

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
|Й]Съгласно 1.1)

А О П

УНП 4?аЬ2сЬ8-1 dfa-473e-9c54-ce093fc747dd 1
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П артида 00413 О Б ЯВ Л ЕН И Е ЗА О БЩ ЕСТВЕН А  ПО РЪЧКА  (версия 4)

□  Друго: моля, попълнете Приложение A.III
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
□  Министерство или друг държавен орган, 

включително техни регионални или 
местни подразделения

□  Национална агенция/служба
К] Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба
□  Публичноправна организация
□  Европейска институция/агенция или 

международна организация
□Друго (моля, уточнете):______________

К| Обществени услуги
□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономическа и финансова дейност 
□ Здравеопазване
□  Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура
□  Социална закрила
□  Отдих, култура и религия
□  Образование
□  Друго (моля, уточнете):____________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и

Да □  Не К

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
II.1) Описание_________________________________________
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради
II. 1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)

□  (a) Строителство □  (б) Доставки К1(в) Услуги
□  Изграждане 
П  Проектиране и

изпълнение
□  Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

1 1 Покупка 
□Лизинг
□  Наем
□  Покупка на изплащане
□  Комбинация от 

изброените

Категория услуга No 12 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството

Място на изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата
гр. Горна Оряховица 

код NUTS: BG321код NUTS: код NUTS:
II.1.3) Настоящото обявление е за
□  Възлагане на обществена поръчка □Създаване на динамична система за

доставки (ДСД)
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ЕЗСключване на рамково споразумение___________________________________
II. 1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
ЕЗ Рамково споразумение с няколко □  Рамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой:  ______ или (когато е приложимо)
максимален брой 5 на участниците в
предвиденото рамково споразумение_____________________________________
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: 3 или в месеци: _______
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 390000 Валута: ВвЫ 
или от: _______ д о ________  Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

П.1.5) Кратко описание на поръчката:
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради
II. 1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 71200000
II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да П  Не ЕЗ
(СРА) на Световната търговска организация
П.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да ЁЗ Не О
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
ЦЦсамо за една обособена Е^за една или повече I_|за всички обособени

позиция обособени позиции позиции
Н.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да □  Не 1£1
П.2) Количество или обем на поръчката
П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на 
дейностите, включени в обхвата на поръчката е 390 000 лв.
(триста и деветдесет хиляди) без включен ДДС или 468 000 лв. 
(четиристотин шестдесет и осем хиляди), с вкл. ДДС, в т.ч.:
По обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване 
на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
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жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет хиляди лева), 
без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста тридесет и четири 
хиляди лева), с вкл. ДДС.
По обособена позиция №2 Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет
хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста тридесет и
четири хиляди лева), с вкл. ДДС.
За обособен а позиция №1 -  195 ООО к в .м .
За обособена позиция №2 - 195 000 кв.м.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 390000 Валута: ЕЮ1Ч 
или от: ________ до________ Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да □  Не ^

Опции се предвижда да се използват: 
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива):________ или: между_________и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след:_________ месеца или :__________дни от сключване на договора
Н.З) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни (от сключване на договора)
или
начална дата дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението дц/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката__________________
Ш.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие:

По обособена позиция №1 - 390 /триста и деветдесет/ лв.
По обособена позиция №2 - 390 /триста и деветдесет/ лв.
Забележка: За всяка обособена позиция, за която участникът 
подава оферта, се представя отделен Документ за внесена 
гаранция за участие.
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се 
представи под формата на банкова гаранция, като участникът 
избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че 
участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, 
съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от 
участниците в обединението.
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова 
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима 
банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 
не по-малко от срока на валидност на офертите.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по 
банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е 
изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. 
Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на
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Възложителя по следната банкова сметка:
IBAN: BG06UNCR75273343690530, BIC: UNCRBGSF при Уникредит 
Булбанк клон гр. Горна Оряховица.
Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за 
сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите 
такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера 
на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите 
указания размер.
Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за 

сметка на Възложителя.
На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки и с оглед предстоящо сключване на конкретен договор с 
Изпълнител във връзка с Рамково споразумение, Възложителят не 
изисква гаранция за изпълнение от потенциалните изпълнители при 
сключване на Рамковите споразумения. Гаранция за изпълнение ще 
се изисква при сключване на конкретен договор за възлагане на 
изпълнение.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става 

при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Общата стойност на договорите за обществена поръчка, сключени 
въз основа на настоящото Рамково споразумение и за целия период 
на изпълнението му по дадена обособена поцзиция е до 195 000 лв. 
(сто деветдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 
лв. (двеста и тридесет и четири хиляди лева), с вкл. ДДС .
Цената по договорите, сключени на основание чл. 93 в от ЗОП въз 

основа на настоящото рамково споразумение, се определя според 
предложената цена от съответния потенциален Изпълнител в 
ценовото му предложение към офертата - неразделна част от 
Рамковото споразумение, както и при условията на чл. 93а, ал. 4 
от ЗОП.
Цената по всеки конкретен договор, сключен въз основа на 
настоящото споразумение, е окончателна. Възложителят не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
Изпълнителя.
При условие, че в поканата за представяне на оферта за възлагане 
на конкретната обществена поръчка, не е определен различен начин 
на плащане, възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова 
сметка, след представянето на подписан приемо-предавателен 
протокол за изпълнение на предмета на договора и оригинална 
фактура;
Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 календарни дни след представена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура.
III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо):
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, 
когато участникът определен за изпълнител е обединение на 
физически и/или юридически лица.
III. 1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да □  Не G
Ако да, опишете ги:
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1Н.2) Условия за участие________________________________________________________
111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1. В процедурата за сключване на Рамкови споразумения могат да 
участват български и чуждестранни физически или юридически лица, 
включително и техни обединения.
2. В случай, че Участникът участва като обединение,което не е 
юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се 
доказва от един или повече от участниците в обединението. 
Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на 
юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник 
е обединение от физически и/или юридически лица.
3. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на 
обединението сключват споразумение за обединение.
• е определено наименованието на обединението;
• е определен представляващ обединението;
• е разпределено участието на лицата при изпълнение на 
дейностите;
• всички участници в обединението носят заедно и поотделно 
отговорност за изпълнението на договора;
• е записано, че всички участници в обединението са длъжни да 
останат в обединението за целия период за изпълнение на 
договора;
• е записано, че не може да бъдат приемани други участници в 
обединението по време на изпълнението на договора;
• е записано, че обединението - участник е създадено с цел 
участие в подобни процедури.
4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди 
датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, 
копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е 
регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет 
на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 
настоящата обществена поръчка;
5. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда 
участието на подизпълнител/и, същият се задължава да спазва 
разпоредбите на Раздел VII "Договор за подизпълнение" от ЗОП.
6. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда 
участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация, в 
която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, 
които ще се предложат на подизпълнител и соътветстващият на тези 
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 
предвидените подизпълнители.
7. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
8 .Доказателства за упражняване на професионална дейност по
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чл.49, ал.1 от ЗОП -
за Участниците по обособена позиция № 1 - за всеки член от екипа 
от правоспособни специалисти - копие от удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност по Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), 
респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. 
При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се 
представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в 
която са установени.
за Участниците по обособена позиция № 2 - копие от 

удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, 
воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие или 
декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от 
компетентен орган съгласно съответния национален закон. За 
участници чуждестранни лица - еквивалентен документ.
Ш.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

Възложителят не поставя 
изисквания към финансовото и 
икономическо състояние на 
участниците.

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
Възложителят не поставя 
минимални изисквания към 
финансовото и икономическо 
състояние на участниците.

Ш.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

1. Списък на услугите, които 
са еднакви или сходни с 
предмета на обществената 
поръчка, изпълнени от участника 
през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване 
на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и 
получателите, заедно с 
доказателства за извършената 
услуга - Образец.
За „услуги, сходни с предмета 
на поръчката", възложителят ще 
приема услуги за 
По обособена позиция №1 - 

обследване на строежи за 
установяване на 
характеристиките му и/или 
съставяне на технически 
паспорти и/или упражняване на 
строителен надзор и/или 
проектиране на сгради.

По обособена позиция №2 - 
обследване за енергийна 
ефективност и/или 
сертифициране на сгради.
2. Списък на екипа от 
правоспособни специалисти за

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1.Участниците представят 
доказателство за извършената 
минимум 1 услуга за всяка 
обособена позиция, за която 
участва - под формата на 
удостоверение, издадено от 
получателя или от компетентен 
орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е 
публикувана информация за 
услугата.
2. Участникът следва да 
разполага с екип от 
правоспособни специалисти:
За обособена позиция №1
по следните части: Архитектура; 
Конструкции; Електро; ОВК; ВиК, 
от които:
Ръководител на екипа - висше 
образование, образователно 
квалификационна степен 
„Магистър", специалност 
архитектура/ПГС/ССС; 
професионален опит по 
специалността;
Строителен инженер - висше 
образование, образователно 
квалификационна степен
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изпълнение на поръчката, 
подписан от представляващия 
участник или упълномощено от 
него лице по Образец;
Посочените лица в списъкът, 
попълват декларация по чл. 51а 
ЗОП за ангажираност на експерт 
по Образец.

„Магистър", специалност ПГС/ССС 
или еквивалент; професионален 
опит по специалността; 
Забележка: Двете позиции са 
взаимно заменяеми - ако 
ръководителят е архитект, член 
на екипа ще е строителен 
инженер ПГС/ССС и обратно - ако 
ръководителят е строителен 
инженер ПГС/ССС, член на екипа 
ще е архитект.
Електроинженер - висше 
образование, образователно 
квалификационна степен 
„Магистър", електроинженер или 
еквивалент; професионален опит 
по специалността;
Инженер в областта на 
отоплението, вентилацията и 
климатизацията на сгради и 
системи за поддържане на 
микроклимата в сгради - висше 
образование, образователно 
квалификационна степен 
„Магистър", специалност 
отопление, вентилация и 
климатизация или еквивалент; 
професионален опит по 
специалността;
Инженер ВиК - висше 
образование, образователно 
квалификационна степен 
„Магистър", професионален опит 
по специалността;
Техническите лица следва да 
притежават пълна проектантска 
правоспособност по Закона за 
камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП), респ. 
призната професионална 
квалификация по реда на Закона 
за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни 
лица. При участник чуждестранно 
физическо или юридическо лице 
се представят еквивалентни 
документи в зависимост от 
държавата, в която са 
установени.

За обособена позиция №2 
по следните части Топлотехника; 
Архитектура или Конструкции; 
Електро, от които:
Инженер Топлотехник - висше
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образование, образователно 
квалификационна степен 
„Магистър"; професионален опит 
по специалността;
Строителен инженер или Архитект 
- висше образование, 
образователно квалификационна 
степен „Магистър", специалност 
ПГС/ССС или Архитектура или 
еквивалент; професионален опит 
по специалността;
Електроинженер - висше 
образование, образователно 
квалификационна степен 
„Магистър", електроинженер или 
еквивалент; професионален опит 
по специалността;
Участникът предлага лица от 
списъка, приложение към 
удостоверението за вписване в 
регистъра, воден от Агенцията 
за устойчиво енергийно 
развитие, притежаващи пълна 
проектантска правоспособност по 
Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП), респ. призната 
професионална квалификация по 
реда на Закона за признаване на 
професионални квалификации за 
чуждестранни лица. При участник 
чуждестранно физическо или 
юридическо лице се представят 
еквивалентни документи в 
зависимост от държавата, в 
която са установени.
Забележка №1: В случай, че 
участникът участва като 
Обединение, което не е 
юридическо лице, изброените 
съответствието с минимални 
изисквания за техническите 
възможности и квалификации на 
участниците се доказва от един 
или повече от участниците в 
обединението.
Забележка №2: Задължително 
условие за допустимостта на 
участник в процедурата е той 
(участващ самостоятелно като 
физическо, юридическо лице или 
като обединение от физически 
и/или юридически лица) да 
покрива изцяло, в пълна степен 
така поставените по-горе
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минимални изисквания за 
технически възможности и 
квалификации.

Ш.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да П  Не П
П  Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с

увреждания

П1.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не XI

Ш.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата

Да X  Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV. 1) Вид процедура_______
1У.1.1) Вид процедура___________________________________________________________
XI Открита
□  Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Има вече избрани кандидати: Да и  Не □
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

□  Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

□  Състезателен диалог

1У.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой________
или минимален брой________ и (когато е приложимо) максимален брой_____
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

ГУ.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да □  Не □
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти. _______________________________________________________
ГУ.2) Критерий за оценка на офертите____________________________________________
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите__________________________________________
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(моля, отбележете приложимото)__________________________________________________
ЕЗ най-ниска цена 

или
□  икономически най-изгодна оферта при

□  посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини)

□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

 Показатели_____________________________________________________ Т ежест
1У.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не ЕЗ
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ГУ.З) Административна информация_______________________________________
1У.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

ГУ.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да □  Не ЕЗ
Ако да, посочете къде:

СИ Предварително обявление за ОП О  Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП:________о т________

□  Други предишни публикации (когато е приложимо)________________________________
1У.З.З) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 26/03/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00
Платими документи Да СИ Не ИЗ
Ако да, цена (в цифри):________ Валута:
Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 26/03/2015 дд/мм/гггг___________________________________________Час: 16:00
1У.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата:_________дд/мм/гггг______________________________________________________
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ es D d a  П ет  D en  D it  D l t  D m t  D pl  D sk  D fi
□ e s  D d e  Q e l  Q f r  Q l v  П н и  D n l  П рт  D s l  Q s v
Друг: Български_______________________________________________________________
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:_________дд/мм/гггг___________________________________________________
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или в месеци:________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)_________
ГУ.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27/03/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00
Място (когато е приложимо): Зала 114 в сградата на Община Горна Оряховица
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да ЕЗ Не СИ
е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
които представят на комисията изрично нотариално заверено 
пълномощно за настоящата обществена поръчка. На отварянето на 
офертите могат да присъстват още и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 
режим за достъп до сградата на Община Горна Оряховица.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
У1.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е 
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да CD Не IE

У1.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да СИ Не ЕЗ 
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖЬ):

У1.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел У1.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел У1.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Жалби се п о д ав ат  съ гл асн о  ч л . 120, а л . 5, т .  1 от Закона за
общ ествените поръчки .

У1.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖТ):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 26/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
______________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖЬ):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
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Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
1) Кратко описание
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)_____________________________

Осн. код Дон. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 71200000
3) Количество или обем
Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на 
дейностите, включени в обхвата на поръчката е 390 000 лв.
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(триста и деветдесет хиляди) без включен ДДС или 468 000 лв. 
(четиристотин шестдесет и осем хиляди), с вкл. ДДС, в т.ч.:
По обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване 
на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет хиляди лева), 
без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста тридесет и четири 
хиляди лева), с вкл. ДДС.
По обособена позиция №2 Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет
хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста тридесет и
четири хиляди лева), с вкл. ДДС.
За обособена позиция №1 - 195 000 кв.м.
За обособена позиция №2 - 195 000 кв.м.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 195000 Валута: BGN 
или от: _______ д о ________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата_________дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
1) Кратко описание
Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на 
технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)_____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 71200000
3) Количество или обем
Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на 
дейностите, включени в обхвата на поръчката е 390 000 лв.
(триста и деветдесет хиляди) без включен ДДС или 468 000 лв. 
(четиристотин шестдесет и осем хиляди), с вкл. ДДС, в т.ч.:
По обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване
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П артида 00415 О БЯ В Л Е Н И Е  ЗА О БЩ ЕСТВЕН А  ПОРЪЧКА (версия 4)

на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет хиляди лева),
без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста тридесет и четири 
хиляди лева), с вкл. ДДС.
По обособена позиция №2 Изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет и пет
хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста тридесет и
четири хиляди лева), с вкл. ДДС.
За обособена позиция №1 - 195 000 кв.м.
За обособена позиция №2 - 195 000 кв.м.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 195000 Валута: ЕЮ1Ч 
или от: _______ д о________  Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата________ дц/мм/гггг
крайна дата_________дд/мм/гггг___________________________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Решение на Кмета на Община Горна Оряховица за откриване на 
процедурата;
Обявление за обществена поръчка;

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител

2. Правно основание за провеждане на процедурата;

3. Предмет на обществената поръчка;

4. Цел на обществената поръчка;

5. Мотиви за избора за възлагане на процедура и крайна прогнозна 

стойност;

6. Описание на обществената поръчка

7. Критерий за оценка на офертите

8. Обособени позиции

9. Възможност за представяне на варианти в офертите

10. Място за изпълнение на обществената поръчка, по съответната 

обособена позиция

11. Срок за изпълнение на обществената поръчка

12. Разходи за участие в обществената поръчка

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
13. Общи изисквания към участниците в процедурата

14. Административни изисквания към участниците в процедурата

15. . Изисквания към техническите възможности и квалификацията 

на участниците

16. Срок на валидност на офертите

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
17. Условия, размер и начин на плащане

18. Задържане и освобождаване на гаранциите

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
19. Място и условия за получаване на документацията
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V. РАЗЯСНЕНИЯ
20. Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения

VI. ОФЕРТА
21. Подготовка на офертата

22. Изчисляване на сроковете

23. Съдържание на офертите и изисквания

24. Плик № 1

25. Плик № 2

26. Плик № 3

27. Запечатване на офертите

28. Промени и оттегляне на офертите

29. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите

30. Приемане/връщане на оферти

VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
31. Разглеждане и оценка на офертите

32. Изключително благоприятно предложение

33. Отстраняване на участниците в процедурата

34. Класиране на участниците

35. Приключване на работата на комисията

36. Обявяване на резултатите

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

37. Основания за прекратяване

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

38. Процедура

39. С К Л Ю Ч В А Н Е  НА К О Н К Р Е Т Н И  Д О Г О В О Р И  ЗА В Ъ ЗЛ А Г А Н Е  НА 
П О РЪ Ч К А  О Т О БХВАТА НА РА М К О В О Т О  С П О РА ЗУ М Е Н И Е  П О  ВСЯКА  
О Т О Б О С О Б Е Н И Т Е  П О ЗИ Ц И И

40. Обмен на информация

41. Приложимо законодателство 

Приложения:
1. Проект на Рамково споразумение за всяка обособена позиция;
2. Техническа спецификация за всяка обособена позиция;
3. Техническо предложение
4. Ценово приложение

з



6. Образци



не са определени всички условия, с потенциални изпълнители, за възлагане на договори за 
обществени поръчки за:

- Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и 
изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради

- Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

С възлагане на настоящата поръчка, Възложителят се стреми да избере потенциални 
Изпълнители за горепосочените дейности за период от три години.

Рамковото споразумение ще бъде сключено с пет потенциални Изпълнители (или 
по-малък брой, в зависимост от броя на подадените оферти и допуснатите до класиране 
участници) за всяка обособена позиция за срок от три години.

След провеждане на процедурата, с участниците, определени за потенциални 
изпълнители по всяка от обособените позиции, ще бъде сключено рамково споразумение, а 
не договор за възлагане на обществена поръчка. Договори за изпълнение на обществени 
поръчки ще бъдат сключвани въз основа на сключените рамкови споразумения и при 
спазване на реда и условията, предвидени в тях. За определянето на Изпълнител по всеки 
конкретен договор (за конкретна жилищна сграда с подадено и одобрено Заявление за 
интерес и финансова помощ, съобразно Методическите указания на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в обхвата на 
Рамковите споразумения, Възложителят ще отправя писмена покана до всички 
съконтрагенти по Рамковото споразумение, за представяне на оферта с цел определяне на 
конкретните условия на договора.

5. Мотиви за избора на процедура за възлагане на процедурата и крайна прогнозна 
стойност

Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на поръчката е 390 000 лв. (триста и деветдесет хиляди) без 
включен ДД С  или 468 000 лв. (четиристотин шестдесет и осем хиляди), с вкл. ДДС, в 
т. ч.:

По обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически 
характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 195 000 лв. (сто деветдесет 
и пет хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста и тридесет и четири 
хиляди лева), с вкл. ДДС.
По обособена позиция №2 Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 
195 000 лв. (сто деветдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. 
(двеста и тридесет и четири хиляди лева), с вкл. ДДС.

Съобразно изложеното и при съблюдаване нормата на чл. 15, ал. 2, т. 10 от ЗОП, 
стойността на настоящата обществена поръчка, се определя на база максималната очаквана 
стойност без ДДС на всички договори, предвидени да бъдат сключени за срока на действие 
на рамковото споразумение по всяка от обособените позиции.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - 
добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се провежда именно по 
реда на откритата процедура, при прилагане на опростени правила на основание чл.14, ал.З 
от ЗОП.

6. Описание на обществената поръчка
Предметът на настоящата обществена поръчка за сключване на Рамково 

споразумение по всяка от обособените позиции обхваща дейностите по:
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обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически 
характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Въз основа на резултатите от провеждането на настоящата процедура, с лицата, 
определени за потенциални Изпълнители ще бъде сключено Рамково споразумение по 
всяка обособена позиция, в което не са определени всички условия, за възлагане на 
конкретните договори. В него предмет на уреждане са: срока на действие на Рамковото 
споразумение, максималната цена за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, 
основните общи права и задължения на страните.

Конкретните поръчки, провеждани в изпълнение на Рамковото споразумение по 
всяка обособена позиция ще се възлагат на основание чл. 936, ал. 3 от ЗОП, след 
отправяне на писмена покана до всички лица по него. В поканата за представяне на 
оферта ще бъдат посочвани и конкретните дейности, обект на изпълнение в обхвата на 
договора. В отправената покана. Възложителят ще изисква от лицата да представят в 
офертата си и конкретно ценово предложение в съответствие с изискванията, определени 
в поканата.

Сключването на отделните договори по Рамковото споразумение по всяка от 
обособените позиции ще се осъществява от Възложителя за период от три години при 
възникване необходимост от осъществяване на дейности по обследване по Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като 
конкретизация на обхвата на предмета на всеки отделен договор ще се извършва в 
индивидуално отправената до всеки от потенциалните изпълнители покана за представяне 
на оферта.

7. Критерии за оценка на офертите
7.1. Критерият за оценка на офертите е „най -  ниска цена“

8. Обособени позиции
8.1. В настоящата обществена поръчка има две обособени позиции.

9. Възможност за представяне на варианти в офертите
9.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

10. Място за изпълнение на обществената поръчка
10.1. Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на гр. Горна Оряховица.

11. Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка
11.1 Срокът на рамковите споразумения е 3 (три) години, считано от датата на 
подписването му.

12. Разходи за участие в обществената поръчка
Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в 
процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към 
Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на 
офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
13. Общи изисквания към участниците в процедурата
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13.1. В процедурата за сключване на Рамкови споразумения могат да участват 
български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни 
обединения.
13.2. В случай, че Участникът участва като обединение,което не е юридическо лице, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 
обединението. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на 
юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от 
физически и/или юридически лица.
13.3. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата 
обществена поръчка, членовете на обединението сключват споразумение за 
обединение.
• е определено наименованието на обединението;
• е определен представляващ обединението;
• е разпределено участието на лицата при изпълнение на дейностите;
• всички участници в обединението носят заедно и поотделно отговорност за 
изпълнението на договора;
• е записано, че всички участници в обединението са длъжни да останат в обединението 
за целия период за изпълнение на договора;
• е записано, че не може да бъдат приемани други участници в обединението по време 
на изпълнението на договора;
• е записано, че обединението - участник е създадено с цел участие в подобни 
процедури.
13.4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към 
офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, 
предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
13.5. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на 
подизпълнител/и, същият се задължава да спазва разпоредбите на Раздел VII "Договор 
за подизпълнение" от ЗОП.
13.6. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на 
подизпълнител/и, участникът представя декларация, в която се посочват видовете 
работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител и 
соътветстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 
поръчка, и предвидените подизпълнители.
13.7. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта.

13.8.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП -

за Участниците по обособена позиция №  1 - за всеки член от екипа от правоспособни 
специалисти - копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник 
чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи 
в зависимост от държавата, в която са установени.

за Участниците по обособена позиция №  2 - копие от удостоверение за вписване в 
регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие или 
декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган 
съгласно съответния национален закон. За участници чуждестранни лица -
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еквивалентен документ.

14. Административни изисквания към участниците в процедурата
14.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

• за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

• за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
• за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;
• за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
• за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

14.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност.
14.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
14.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице -  да не се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 
неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 
дейността си.
14.5. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или 
дейност, пряко свързана с настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството 
на държавата, в която е извършено нарушението.
14.6. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - 
осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски 
за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в 
която участникът е установен.
14.7. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 
права на работниците.
14.8. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
14.9. Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник 
който да е „свързано лице” по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
14.10. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
14.11. Участникът не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е 
свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
14.12. Изискванията по т. 10.1, 10.5, т. 10.7 и т. 10.8 се прилагат, както следва:
(а) при събирателно дружество -  за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;
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(б) при командитно дружество -  за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници;
(в) при дружество с ограничена отговорност -  за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 
от Търговския закон;
(г) при акционерно дружество -  за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване -  за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
(д) при командитно дружество с акции -  за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;
(е) при едноличен търговец -  за физическото лице търговец;
(ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 
които представляват участника;
(з) в случаите по т. 10.12. (а) -  10.12. (ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България.

15. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на 
участниците:

15.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата да е извършил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с 
предмета на поръчката. Представя се Списък на услугите, които са еднакви или сходни 
с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите 
и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга -  Образец 10.

За „услуги, сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за 
По обособена позиция №1 - обследване на строежи за установяване на

характеристиките му и/или съставяне на технически паспорти и/или 
упражняване на строителен надзор и/или проектиране на сгради.

По обособена позиция М 2 -  обследване за енергийна ефективност и/или 
сертифиииране на сгради.

Минималното изискване се доказва със:
- Участниците представят доказателство за извършената услуга за всяка 

обособена позиция, за която участва - под формата на удостоверение, издадено от 
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за услугата.

15.2.. Участникът следва да разполага с екип от правоспособни специалисти:

За обособена позиция N»1

по следните части: Архитектура; Конструкции; Електро; ОВК; ВиК, от които: 
Ръководител на екипа - висше образование, образователно квалификационна 

степен „Магистър“, специалност архитектура/ПГС/ССС; професионален опит по 
специалността;
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Строителен инженер - висше образование, образователно квалификационна 
степен „Магистър“, специалност ПГС/ССС или еквивалент; професионален опит по 
специалността;
Забележка: Двете позиции са взаимно заменяеми -  ако ръководителят е архитект, 
член на екипа ще е строителен инженер ПГС/ССС и обратно -  ако ръководителят е 
строителен инженер ПГС/ССС, член на екипа ще е архитект.

Електроинженер - висше образование, образователно квалификационна степен 
„Магистър“, електроинженер или еквивалент; професионален опит по специалността;

Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на 
сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради - висше образование, 
образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност отопление, 
вентилация и климатизация или еквивалент; професионален опит по специалността;

Инженер ВиК - висше образование, образователно квалификационна степен 
„Магистър“, професионален опит по специалността;

Техническите лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност 
по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник 
чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи 
в зависимост от държавата, в която са установени.

За обособена позиция №2

по следните части Топлотехника; Архитектура или Конструкции; Електро, от
които:

Инженер Топлотехник — висше образование, образователно квалификационна 
степен „Магистър“; професионален опит по специалността;

Строителен инженер или Архитект - висше образование, образователно 
квалификационна степен „Магистър“, специалност ПГС/ССС или Архитектура или 
еквивалент; професионален опит по специалността;

Електроинженер - висше образование, образователно квалификационна степен 
„Магистър“, електроинженер или еквивалент; професионален опит по специалността;

Участникът предлага лица от списъка, приложение към удостоверението за 
вписване в регистъра, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, 
притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или 
юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в 
която са установени.

Минималното изискване се доказва със:
- Списък на екипа от правоспособни специалисти за изпълнение на 

поръчката, подписан от представляващия участника или упълномощено от него лице 
по Образец 11; Посочените лица в списъкът, попълват декларация по чл. 51а ЗОП за 
ангажираност на експерт по Образец №  12.

Забележка №1: В случай, че участникът участва като Обединение, което не 
е юридическо лице, изброените съответствието с минимални изисквания за 
техническите възможности и квалификации на участниците се доказва от един 
или повече от участниците в обединението.
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Забележка №2: Задължително условие за допустимостта на участник в
процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице 
или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в 
пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за технически 
възможности и квалификации.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 
тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 
съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението 
на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия 
и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

16. Срок на валидност на офертите
16.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 
от крайната дата за подаване на офертите.
16.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на
обществената поръчка.
16.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и 
откаже да го удължи или ако представи оферта с изискания в т. 16.1 срок, но при 
последващо поискване от Възложителя -  откаже да я удължи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
17.Уеловия, размер и начин на плащане
17.1. Гаранцията за участие:
По обособена позиция №1 - 390 /триста и деветдесет/ лв.
По обособена позиция №2 - 390 /триста и деветдесет/ лв.

Забележка: За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, 
се представя отделен Документ за внесена гаранция за участие.

17.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под 
формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие. В случай, че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, 
съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението.
17.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава 
това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 
Възложителя, със срок на валидност не по-малко от срока на валидност на офертите.
17.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това 
следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за 
която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името 
на Възложителя по следната банкова сметка:
IBAN: BG06UNCR75273343690530, BIC: UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон 
гр. Горна Оряховица.
17.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на 
участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване 
на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в 
настоящите указания размер.
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17.6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на 
Възложителя.
17. 7. На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки и с оглед 
предстоящо сключване на конкретен договор с Изпълнител във връзка с Рамково 
споразумение, Възложителят не изисква гаранция за изпълнение от потенциалните 
изпълнители при сключване на Рамковите споразумения. Гаранция за изпълнение ще 
се изисква при сключване на конкретен договор за възлагане на изпълнение.

18. Задържане и освобождаване на гаранциите
18.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и 
по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
19. Място и условия за получаване на документацията
19.1. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
заедно с всички приложения на образци, проект на Рамкови споразумения се 
публикуват на официалния интернет адрес на Община Горна Оряховица, раздел 
«Профил на купувача» в първия работен ден, следващ деня на публикуване на 
обявлението.

V. РАЗЯСНЕНИЯ
20. Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения
20.1. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 
документацията за участие. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по- 
късно от 7 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.
20.2. Разясненията се публикуват в Профила на купувача в 4-дневен срок от получаване 
на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на 
него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва 
информация за лицата, които са го поискали.
20.3. В случай, че от публикуване на разясненията от Възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по -  малко от 3 дни, Възложителят е длъжен да удължи 
срока за получаване на оферти.
20.4. Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането 
му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуване в 
профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по -  малко 
от 3 дни.

VI. ОФЕРТА
21. Подготовка на офертата
21.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното 
разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.
21.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за 
обществените поръчки.
21.3. 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.
21.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

22. Изчисляване на сроковете
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Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва:
22.1. В случай, че срокът е указан в дни, то той изтича в края на последния ден от 
указания период.
22.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в 
края на първия работен ден, следващ почивния.
22.3. Ако не бъде указано друго, сроковете в документацията са представени в 
календарни дни/месеци.

23. Съдържание на офертите и изисквания
23.1. Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, 
непрозрачни и надписани плика, както следва:
(а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците;
(б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя 
техническото предложение, включващо и срок за изпълнение и ако е приложимо 
декларация от участника за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 33, ал. 4 
от ЗОП;
(в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника.
23.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик „1”, „2” и в 
плик „3” трябва да бъдат последователно номерирани.
23.3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите се 
представят в официален превод1, а останалите документи, които са на чужд език се 
представят и в превод.

24. Плик № 1
Плик № 1 има следното съдържание:
24.1. Представяне на участника (Образец №  1, в оригинал), което включва:

а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образец № 2 от 
документацията за участие. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от 
лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Пояснение: В случай, че участникът е обединение документите се представят за 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 
3, т. 1 от ЗОП.

в) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от 
ЗОП -

за Участниците по обособена позиция №  1 - за всеки член от екипа от правоспособни 
специалисти - копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
(ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник 
чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи

’официален превод -  превод извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на 
външните работи за извършване на официални преводи.
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в зависимост от държавата, в която са установени.

за Участниците по обособена позиция N° 2 - копие от удостоверение за вписване в 
регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие или 
декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган 
съгласно съответния национален закон. За участници чуждестранни лица -  
еквивалентен документ.

Забележка: В случай че участникът е обединение, документите се представят само 
за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите 
за подбор.

24.2. Документ за внесена гаранция за участие -  копие на вносната бележка или 
оригинал на банковата гаранция за участие (Образец);
24.3. Декларации:
24.3.1. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 6 от ЗОП (Образец № 3) - оригинал .
24.3.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тях 
работен дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените 
подизпълнители, попълнена по Образец № 4 (в оригинал)
24.3.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5) -  
оригинал;
24.3.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 6);

24.3.5. Декларация от член на обединение (Образец № 7) -  ако е приложимо;
24.3.6.Декларация за приемане на условията в проекта на рамковите споразумения 
(Образец № 8) - оригинал;
24.3.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила 
на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд -  (Образец №  
9). Справка може да бъде направена в НАП, НОИ, Агенция по заетостта.
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: \ууау.nap.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 8119 443"

24.4. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към Участниците от 
настоящите указания и обявлението за обществената поръчка:
24.4.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на оферти, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената услуга -  (Образец № 10) - оригинал.
24.4.2. Списък -  декларация на лицата/експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на услугата - (Образец № 11) - оригинал.
24.4.3. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт Образец № 12 -

15

http://www.nap.bg
http://www.mlsp.government.bg


оригинал;

24.5. Нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия 
Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата 
(изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист 
или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно 
документите за търговска регистрация). Пълномощното за нуждите на процедурата 
трябва да включва в представителната власт, възможността на пълномощника валидно 
да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише 
документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и 
ценовото предложение -  представя се оригинал;
24.6. Споразумение за създаване на обединение за участие в подобни процедури 
(когато Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице);
24.7. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, 
всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението трябва да представи 
в Плик №1, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, следните документи:
- Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата,;
- Декларация по чл. 47, ал. 9 (Образец № 2) -  оригинал;
- Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към Участника съгласно 
указанията и обявлението за настоящата поръчка, съобразно дела на своето участие;
24.8. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се 
съдържат в офертата.
Забележка: Ако Участник, декларира в съответните декларации или посочи в други 
документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от Комисията за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата 
по избор на Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по 
възлагане на настоящата обществена поръчка.

25. Плик № 2
25.1. В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" се поставят:
25.1.1. Техническо предложение от участника Образец №13, включващо и срок за 
изпълнение, към което ако е приложимо се прилага и Декларация по чл. 33, ал. 4 от 
ЗОП -  Образец № 14
26. Плик № 3
26.1. В плик 3 с надпис “Предлагана цена” се поставят:
26.2. Попълнено, подписано и подпечатано Ценово предложение -  Образец № 15, 
оригинал.
Участниците предлагат цена за позицията, за която подават оферта

Забележка: Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън плика "Ценово предложение ”, елементи, свързани с предлаганата 
цена ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

В случай, че участник подава оферта и за двете обособени позиции в процедурата, 
същият се задължава да спази разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки! 

27. Запечатване на офертите
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27.1. Всички документи на езици, различни от български, се представят и в превод на 
български език.
27.2. Страниците от документацията в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 трябва да 
бъдат номерирани последователно.
27.3. Офертите, подредени в съответствие с горепосочените изисквания, следва да 
бъдат запечатани в три отделни непрозрачни пликове. Пликовете се запечатват, първо 
по отделно и след това в един общ непрозрачен (голям) плик (кашон). При 
подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл. 57, ал. 1, ал. 2 и 
ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
27.4. Всеки от пликове № 1, № 2 и № 3 трябва да съдържа един оригинал.
Върху общия непрозрачен плик (кашон), се изписва следното:
(а) Името на Участника
(б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника.
(в) Адрес на получателя на офертата (Възложителят)
(г) Следният текст: Оферта за участие в открита процедура с предмет:
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, 
деловодство на Община Горна Оряховица.
27.5. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в Обявлението за възлагане на 
обществената поръчка.

28. Промени и оттегляне на офертите
28.1. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си.
28.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата.
28.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

29. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите
29.1. Възложителят удължава срока за представяне на оферти при наличие на 
условията, предвидени в чл. 27а във връзка с чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки.
29.2. Удължаването на сроковете се публикува в Регистъра на обществените поръчки.

30. Приемане/връщане на оферти
30.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на 
получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър.
30.2. За подаването на офертата на участника се издава документ с входящия номер.
30.3. Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след 
крайния срок за получаването им или са в незапечатан или скъсан плик и се връщат на 
подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на 
Възложителя.

VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
31. Разглеждане и оценка на офертите
31.1. Постъпилите офертите ще се отварят на мястото, датата и часа, посочени в 
обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.
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31.2. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 
Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, 
определен за отваряне на офертите.
31.3. Действията на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е 
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, които представят на комисията нотариално заверено 
изрично пълномощно за настоящата обществена поръчка, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата на Община Горна Оряховица.
31.4. Представителят на Участника удостоверява своята самоличност и представя 
пълномощно, освен ако не е законен представител на участника. Пълномощното следва 
да е нотариално заверено и изрично да упълномощава за настоящата обществена 
поръчка.
31.5. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
31.6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 
членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
31.7. В присъствието на лицата по т. 27.3. Комисията отваря плик № 2 и най-малко 
трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 
предлага - по един представител от присъстващите участници да подпише документите 
в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява 
съдържанието на документите и информацията в него и проверява съответствието със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
31.8. След извършването на гореописаните действия, приключва публичната част от 
заседанието на комисията.
31.9. Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на 
офертите, като описва констатациите относно наличието и редовността на 
представените документи в плик № 1 в Протокол.
31.10. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за 
подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги 
посочва в протокола по т. 27.9 и изпраща протокола на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача.
31.11. В протокола, комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
информация или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 
документите или информацията, които следва да се представят допълнително.
31.12. Участниците са длъжни да представят съответните документи в срок от 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокола. Когато е установена липса на документи 
и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя критерии за подбор.
31.13. След изтичането на срока посочен в протокола, Комисията проверява 
съответствието на документите за подбор в плик № 1, включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор.
31.14. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 
отговарят на изискванията за подбор.
31.15. Комисията извършва детайлна проверка на съответствието на съдържанието и 
обхвата на техническото предложение с изисквания на Възложителя.
31.16. В случай, че техническото предложение не отговаря на изискванията на 
Възложителя, съгласно документацията, Участникът в процедурата ще бъде отстранен 
от по-нататъшно участие и ценовото му предложение няма да бъде разглеждано.



31.17. След като е разгледала офертите и е извършила оценяване и класиране на 
техническото предложение, комисията подписва Протокол № 2.
31.18. Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на плик № 3 -  Предлагана цена, чрез публикуване на съобщение в 
Профила на купувача.
31.19. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват лицата 
по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
31.20. Комисията отваря плик № 3 само на участниците, които са допуснати до участие 
на този етап.
31.21. Комисията проверява дали ценовите предложения са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата.
31.22. Участниците представили ценови оферти, които не съответстват на Образец № 3 
и не са придружени от посочените приложения ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата.
31.23. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата.
31.24. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време 
да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и 
допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност 
не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 
участниците.

32. Изключително благоприятно предложение
32.1. Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по- 
благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 
се констатира „изключително благоприятно предложение”.
32.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може 
да е по- кратък от 3 (три) работни дни, след получаване на искането за това.
32.3. При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че 
обосновката е несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли и 
Участникът да се отстрани от процедурата, съгласно чл.70, ал.З от ЗОП.
32.4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
а)оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
б) предложеното техническо решение;
в)наличието на изключително благоприятни условия за Участника;
г)икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
д)получаване на държавна помощ.

33. Отстраняване на участниците в процедурата
33.1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:
33.1.1. не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и 
изисквани в настоящите указания;
33.1.2. не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
33.1.3. е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените 
условия от Възложителя;
33.1.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
33.1.5. е представил невярна информация за доказване на съответствието му с 
обявените от възложителя критерии за подбор и това е установено от Комисията по 
реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.

34. Класиране на участниците
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34.1. Участникът, чиято оферта е с най- ниска предложена цена, съгласно критерия за 
класиране на офертите се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.
34.2. Първите пет класирани участници се определят за потенциални изпълнители и с 
тях се сключват Рамкови споразумения.
34.3 Комисията извършва класиране на допуснатите участници по всяка обособена 
позиция.

35. Приключване на работата на комисията
35.1. Комисията изготвя протокол за разглеждането, оценката и класирането на 
офертите. Протоколът трябва да съдържа:
35.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;
35.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите 
за отстраняването им;
35.1.3. становища на консултантите /ако има такива/;
35.1.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 
включително кратко описание на предложенията на Участниците и оценките по всеки 
показател;
35.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценка.
35.1.6. датата на съставяне на протокола;
35.1.7. В случай че има такива- особените мнения със съответните мотиви на членовете 
на Комисията.
35.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и се 
предава на Възложителя заедно с цялата документация.
35.3. Работата на комисията приключва с приемане на протокола от Възложителя.

36. Обявяване на резултатите
36.1. Възложителят обявява класирането на участниците в процедурата с мотивирано 
решение и участника, определен за Изпълнител в срок- 5 (пет) работни дни след 
приключване на работата на Комисията.
36.2. Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) 
дни от издаването му.
36.3. При писмено искане от участник, Възложителят е длъжен да осигури достъп до 
протокола на Комисията в срок от 3 (три) дни след получаване на искането. 
Възложителят, може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
37. Основания за прекратяване
37.1. Възложителят прекратява процедурата при наличие на обстоятелствата, съгласно 
чл. 39 от ЗОП.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
38. Процедура
38.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с 
класирания на първо място и определен за Изпълнител Участник.
38.2. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че 
Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор 
или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
34.3. Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения 
от офертата на участника.
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38.4. При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Участникът, 
който е избран за Изпълнител, трябва да представи документи от съответните 
компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, алинея 1 
от Закона за обществените поръчки.
38.5. При подписването на договора, Изпълнителят трябва да представи:
38.5.1. Документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП,
38.5.2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за обществена 
поръчка;
38.6. В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят 
може да сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати 
процедурата.

39. Срокове за сключване на договор
39.1. Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от 
ЗОП.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
40. Възложителят сключва рамково споразумение с първите пет класирани участници, 

при наличие на достатъчен брой оферти и/или на достатъчен брой потенциални 
Изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, съобразно предварително 
обявените условия на Възложителя.

Рамковото споразумение се сключва с участника/ците, определен/и за потенциални 
изпълнител/и в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за 
определяне на потенциалния/те изпълнител/и, в случаите, когато не е подадена жалба. 
Когато срещу решението на Възложителя е подадена жалба, рамковото споразумение се 
сключва в едномесечен срок от влизането в сила на всички решения по процедурата или на 
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на решението за избор.

Рамковите споразумения се сключват в пълно съответствие с проекта на Рамково 
споразумение, представени в документацията за участие и включват задължително всички 
предложения от офертата на участника, определен за потенциален изпълнител.

Лицата, определени за потенциални Изпълнители трябва да отговарят на 
изискванията на чл.47 ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП към момента на сключване на Рамковото 
споразумение. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 
предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл.47 ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 
публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на 
възложителя, при подписване на Рамковото споразумение участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, 
или

2. извлечение от съдебен регистър, или
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 

която е установен.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 
закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен
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или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски 
орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие “Вярно с 
оригинала”.

Рамковото споразумение се публикува в профила на купувача в срок до 30 дни 
от сключването му заедно с приложенията към него.

Договор за подизпълнение. Потенциалните изпълнители сключват договор за 
подизпълнение с подизпълнителите, посочени в тяхната оферта. Сключването на 
договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за 
изпълнение на Рамковото споразумение. Потенциалните изпълнители нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по 
чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета 
на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или ал.5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, 
включително в случаите по чл.45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 
офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 
забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези 
случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 
изискванията на чл.45, ал. 1 -  5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по конкретен договор сключен въз 
основа на Рамковото споразумение, за която изпълнителят е сключил договор за 
подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея 
не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор, сключен въз основа 
на Рамковото споразумение, за който има сключени договори за подизпълнение, след като 
получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, 
приети по реда на чл.45б, ал. 1 от ЗОП.

Ако Изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 
подизпълнителя, Възложителят извършва окончателното плащане по конкретен договор, 
без да получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички 
работи, приети по реда на чл.45б, ал. 1 от ЗОП.
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41. С К Л Ю Ч ВА Н Е НА К О Н К РЕ Т Н И  Д О ГО ВО РИ  ЗА В Ъ ЗЛ А Г А Н Е  НА 
П О РЪ Ч К А  ОТ О Б Х В А Т А  НА РА М К О ВО Т О  С П О РА ЗУ М Е Н И Е П О  
ВСЯКА ОТ О Б О С О Б Е Н И Т Е  П О ЗИ Ц И И

Индивидуалните договори, базирани на Рамковото споразумение се възлагат на 
основание чл. 936, ал. 3 от ЗОП, при спазване на следната задължителна поредност на 
действията, извършвани от Възложителя:

>  отправяне на писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за 
всеки договор, който предстои да бъде сключен;

>  определяне на подходящ срок за представяне на оферти, като са взети предвид 
предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;

>  съхраняване на офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до 
изтичане крайния срок за получаването им

> назначаване на комисия, която разглежда и класира офертите съгласно критерия 
за оценка, определен в рамковото споразумение, и при спазване разпоредбите на чл.70-72

Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката с участника, 
класиран на първо място.

В случай, че при провеждането на процедурата за сключване на Рамковото 
споразумение няма достатъчен брой потенциални Изпълнители, които отговарят на 
критериите за подбор, и/или е недостатъчен броя оферти, които отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя, в резултат на което Комисията класира 
само един потенциален Изпълнител, с когото Възложителя може да сключи Рамково 
споразумение с него или да прекрати процедурата. В този случай, индивидуалните 
поръчки, базирани на Рамковото споразумение се възлагат на основание чл. 936, ал. 2 от 
ЗОП, след отправяне на покана до това лице да допълни своята оферта, в съответствие с 
изискванията, разписани в Рамковото споразумение.

Офертите, представени от потенциалните изпълнители по Рамковото споразумение, 
се оценяват по критерий „икономически най -  изгодна оферта“ в процедурата по чл.93б, 
ал.З от ЗОП. Показателите за оценка на офертите на поканените потенциални изпълнители 
са:

- предложена най -  ниска цена с максимална тежест в комплексната оценка 40 
т., като ще се изчислява по следната формула:

Ц = (Цшш / ЦГ) х 40 =  (брой точки)
Където Ц т т  е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Където Ц1 е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение
на съответния участник.

- предложен най-кратък срок за съответното изпълнение, с максимална тежест в 
комплексната оценка -  60 т., който ще се изчислява по следната формула:

Т = ( Т т т  / Т1) х 60 =  (брой точки)
Където Ттт е предложения най-кратък срок .
Където Т1 е предложения срок на съответния участник.

Потенциалните изпълнители по Рамковото споразумение се задължават в офертите 
си, представени по процедура по чл.93б, ал.З от ЗОП, да предлагат цени и срокове за 
изпълнение, ненадвишаващи съответните цени и срокове за същите дейности, предложени 
в ценовите им предложения в процедурата за сключване на Рамково споразумение, които 
са неразделна част от него.

Покани за представяне на оферти по чл.93б, ал.З от ЗОП се отправят от възложителя 
след сключване на Рамково споразумение съобразно конкретните нужди. Поканата се 
отправя до всички потенциални изпълнители по Рамковото споразумение.
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Договорът за конкретната обществена поръчка включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, определен за Изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи 
съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП.

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 до 5 % от (пет на сто) от стойността на 
конкретния договор за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 
представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията.

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.

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. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 
30 (тридесет) календарни дни след приемането на изпълнението 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, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане, усвояване 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.

В случай, че Участникът определен за Изпълнител в едномесечен срок след 
обявяването на решението за класиране на участниците не представи горепосочените 
документи или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката. 
Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място или да 
прекрати поръчката. Възложителят определя за изпълнител втория класиран участник и го 
поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от
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установяване на обстоятелствата по предходното изречение или от изтичането на 
горепосочения едномесечен срок.

Ако класираните на първо и второ място участници не представят необходимите 
документи или откажат да подпишат договора. Възложителят прекратява поръчката.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение в случаите по чл.43 от ЗОП.

X. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
42. Обмен на информация
42.1. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите 
лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:
42.1.1. връчване лично срещу подпис;
42.1.2. по пощата -  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 
посочения от заинтересованото лице/участника адрес, както и по куриер;
42.1.3. по факс.
42.1.4. по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис
42.2. Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от 
страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. 
Информацията се приема от заинтересованото лице/участника или чрез лицата за 
контакт, посочени в офертата.
42.3. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция участниците, са длъжни 
в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
42.4. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или липса на уведомяване 
за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от 
отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
42.5. 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.

43. Приложимо законодателство
43.1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 
от участниците, които не са разгледани в документацията или при противоречие, се 
прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Изготвил:
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Национални програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

По обособена позиция № 1 -  Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради

Настоящите технически спецификации препокриват методическите указания за 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на сградите за осигуряване на 
комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Специфичните цели на указанията са да се дадат ясни и конкретни насоки на 
участниците в отделните фази на изпълнение на дейностите за реализиране на процеса по 
обновяване на сградите.

Сключването на договор между СС и общината е предпоставка и основание 
общината да възложи извършването на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на външен 
изпълнител, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП.

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 -  5 от ЗУТ ще се изпълнява в 
съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006г. за 
техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за:

а.) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;

б.) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно 
допустимите за финансиране дейности;

в.) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;

г.) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 
дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на 
които е необходимо за правилното функциониране на сградата.

В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 
възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните 
заснемания.

Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на 
техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за 
енергийна ефективност на обектите.

ВАЖНО!

По Национална програма inc се финансират единствено тези дейности по 
конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, 
настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са предписани като 
задължителни в техническото обследване!_____________________________________________

За изпълнение на задължителните мерки по обновяване на сградата, 
предписани в резултат на техническото и енергийното обследване, собствениците 
дават предварително съгласие чрез протокола от ОС на СС (приложение 9 от 
Методическите указания на МРРБ) и декларации от собствениците -  
нечленуващи в сдружението.
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Национални програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и изисквания 
към строителните продукти в областта на енергийната ефективност

1. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния 
сектор включва: ЗЕЕ. ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. 
Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на 
Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници. Директива 2006/3 2/ЕО за 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, 
отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 
Директива 89/1 Об/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им 
поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 
енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за 
енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради:

• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите;

• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за 
енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по 
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, 
поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

• Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 
2006 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 
предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
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Национални програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните
конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и
при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

• безопасност в случай на пожар;

• хигиена, здраве и околна среда;

• достъпност и безопасност при експлоатация;

• защита от шум;

• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

• устойчиво използване на природните ресурси.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са 
нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 
сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

• да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на 
съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да 
осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на 
въздуха, влага и шум;

• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани 
и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество 
енергия да е минимално;

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 
климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи 
въздействия от вибрации;

• да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на 
тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 
енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 
икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива 
на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният 
показател „специфичен годишен разход на първинна енергия в kWh/m2“. За различните 
предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности 
за съответните нива на енергопотребление по скалата от А" до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се 
включват най-малко:

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните 
пространства, в т.ч.:

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен
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капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

б)въздухопропускливост;

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително 
изолационните характеристики;

5) климатичните инсталации;

6) системите за вентилация;

7) естественото осветление и осветителните инсталации;

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

9) естествената вентилация;

10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата 
и вътрешните климатични условия;

12) вътрешните енергийни товари.

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, 
определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични 
условия.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010 г., включително се 
приема за изпълнено, когато интегрираният показател -  специфичен годишен разход на 
първична енергия в kWh/m~ годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление 
„С”.

2, Технически паспорт. Техническото обследване за установяване на техническите 
характеристики на сградата. Препоръки за обхват.

Техническият паспорт на съществуваща жилищна сграда се извършва след проведено 
обследване за установяване на техническите й характеристики, свързани с изискванията по 
чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и включва:

1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности 
на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със 
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност 
на строежа;

2) установяване на действителните технически характеристики на строежа по 
разделите на част А от техническия паспорт;

3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 
съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1;

4) разработване на мерки;

5) съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната 
осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 
2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
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Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, 
ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, 
като, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част 
„Конструктивна“.

Проектантът, съответно консултантът е компетентен да реши дали предложените 
енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат в обхвата на дефинициите на 
реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е 
необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в 
експлоатация в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ.

Обхват на техническото обследване приложим за целите на програмата.

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да 
се извършва по части на инвестиционния проект, както следва:

1. Част „Архитектурна” -  извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична 
проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в разпределенията, 
извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.

2. Част „Конструктивна” -  изключително важна част, с която се цели доказване на 
носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията за достатъчно дълъг 
експлоатационен период -  поне 40 години.

3. Част „ВиК” — обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове, 
отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се 
сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 
момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

4. Част „Ел. инсталации” -  обследват се вътрешните силнотокови и слаботокови 
инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна 
инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се 
сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в 
момента норми. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

5. Част „ОВК” -  обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена такава, 
състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват се други 
топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за 
частично полагане на топлоизолационна система -  вид, размери и др. Дават се предписания 
за привеждане в съответствие с действащите норми.

6. Част „Пожарна безопасност” -  обследват се сградата за пожарна опасност, 
състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на 
асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за привеждане в 
съответствие с действащите норми.

7. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 
Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на 
сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на 
сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 
сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се 
предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на 
избраните строителни продукти.
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Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно 
разработена от КИИП "Методика за единните критерии за обследване за съществуващи 
сгради, съоръжения и инсталации").

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата 
конструкция на сградата -  идентифициране на конструктивната система, идентифициране 
на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките 
условия на фундиране на обследвания обект, и др.

2. Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически оглед, 
визуално

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата 
конструкция — междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на 
дилатационни фуги и др.

4. Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 
конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 
„Конструкции“, ако има налична проектна документация.

5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 
конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, 
стомана и др.).

6. Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на такива се 
извършва инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и 
повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, 
промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и провисвания 
на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период. Установяване 
на състоянието на характерни дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на 
корозия по носещите пръти, състояние на ел. заварките -  параметри и обработка, брой и вид 
на носещите пръти в дадено дюбелно съединение.

Препоръчително е използване на безразрушителни методи за обследване на 
конструкцията на сградата, без да се нарушава нейната цялост или да се възпрепятства 
нейната експлоатация.

7. Конструктивна оценка на сградата

7.1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, 
използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при 
извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.

7.2а. Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 
включително и проведени ремонтни дейности.

7.26. Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати ли са 
носещи конструктивни елементи.

7.3. Проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и 
на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на 
вложените материали.

7.4. Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за 
привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове.

7.5. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 
антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й експлоатация.
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Други изисквания:

Екипите за обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически 
паспорт на сградата; за извършване на обследване за енергийна ефективност и за 
проектиране трябва да работят съгласувано за постигане на техническите изисквания към 
сградата. Този процес включва и изготвяне на коректни количествено-стойностни сметки 
(КСС) от проектантите, изготвяне на икономическата оценка в доклада от енергийното 
обследване на база КСС с оглед гарантиране ефективността на разходите за енергийно 
обновяване. Този подход понякога изисква итеративни действия между екипите и детайлно 
съгласуване на всеки етап от инженерните процедури.

Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване 
на инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на 
чл. 169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 
ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите 
основни изисквания към строежа, а именно с действащите норми и правила за надеждност и 
сеизмична устойчивост на конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно- 
хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези 
основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна 
ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите.

Забележка: Конкретизация на обхвата на предмета на всеки отделен договор за 
изпълнение на Рамковото споразумение по Обособена позиция №1 ще се извърши в 
индивидуално отправена покана за представяне на оферта до всеки от потенциалните 
изпълнители след възникване на необходимост от осъществяване на дейности по обследване 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Емилиана Дешева
Гл.специалист Дирекция “Строителство и екология“
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

По обособена позиция № 2 -  Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни

сгради

Настоящите технически спецификации препокриват методическите указания за 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на сградите за осигуряване на 
комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Специфичните цели на указанията са да се дадат ясни и конкретни насоки на 
участниците в отделните фази на изпълнение на дейностите за реализиране на процеса по 
обновяване на сградите.

Сключването на договор между СС и общината е предпоставка и основание 
общината да възложи извършването на енергийното обследване.

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи 
мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно 
разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. за 
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания 
на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното 
обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със 
съответстваща технико-икономическа и екологична оценка.

ВАЖНО!

По Националната програма ще се финансира икономически най-ефективният пакет 
от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление 
„С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 
топло съхранени е и икономия на енергия в сгради._____________________________________

За изпълнение на задължителните мерки по обновяване на сградата, 
предписани в резултат на техническото и енергийното обследване, собствениците 
дават предварително съгласие чрез протокола от ОС на СС (приложение 9 от 
Методическите указания на МРРБ) и декларации от собствениците -  нечленуващи в 
сдружението.

В случаите, когато обследването за енергийна ефективност предписва някоя от 
посочените дейности, се изисква съгласие на всички собственици в сградата:

о подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им 
съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан 
енергоспестяващ и екологичен ефект;

о изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници 
за енергийните потребности на сградата;

о ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, 
охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

о реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 
осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

о ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата;

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
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о газифициране на сградите (монтиране на газов котел и присъединяване към градска 
газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

о мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и 
изисквания към строителните продукти в областта на енергийната ефективност

1. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор 
включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. 
Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на 
Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници. Директива 2006/32/ЕО за 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, 
отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 
Директива 89/1 Об/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им 
поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 
енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за 
енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради;

• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

• Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите;

• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за 
енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по 
чл. 27, ал. 1 и чл. 28. ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, 
поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

• Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:
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• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от
2006 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се 
предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват 
изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните 
конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и 
при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

• безопасност в случай на пожар;

• хигиена, здраве и околна среда;

• достъпност и безопасност при експлоатация;

• защита от шум;

• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

• устойчиво използване на природните ресурси.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са 
нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на 
сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

• да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на 
съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да 
осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на 
въздуха, влага и шум;

• отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани 
и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество 
енергия да е минимално;

• да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и 
климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи 
въздействия от вибрации;

• да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на 
тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

• да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на 
енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и 
икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива 
на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният 
показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните 
предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности 
за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-
3



Национапна програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

малко:

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните 
пространства, в т.ч.:

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен 
капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

б)въздухопропускливост;

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително 
изолационните характеристики;

5) климатичните инсталации;

6) системите за вентилация;

7) естественото осветление и осветителните инсталации;

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

9) естествената вентилация;

10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата 
и вътрешните климатични условия;

12) вътрешните енергийни товари.

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, 
определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични 
условия.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се 
приема за изпълнено, когато интегрираният показател -  специфичен годишен разход на 
първична енергия в kWh/m* годиишо, съответства най-малко на клас на енергопотребление 
„С”.

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Клас EPmin,
kWh/m2

EPmax,
kWh/m2 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

А+ < 48 т>
А 48 95 т
В 96 190

С 191 240 ________ С >

D 241 290
____________°>

Е 291 363

Дш

F 364 435 ►
L  З З Ш  _____ •

G > 435
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Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на 
сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на 
разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията 
от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с 
прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не 
трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това 
да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка 
-  за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от 
енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически най- 
изгодния пакет за достигане на минималното изискване -  клас „С“ на енергопотребление в 
съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по 
категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в 
сгради” -  това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на 
микроклимата в сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за 
нуждите на сградите, с минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните 
разпоредби на ЗЕЕ).

Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници 
за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от обследването за 
енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на 
енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс 
на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с инженерните изчисления, а 
инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от 
възобновяем източник се комбинира с други мерки, като се оценява кой е икономически 
най-изгодният пакет, с който може да се достигне нормативного изискване за годишен 
разход на енергия.

При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на 
съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в експлоатация 
инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е 
технически възможно и икономически целесъобразно.

Техническите възможности включват:

1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;

2) индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на 
преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при 
промишлени сгради;

3) слънчеви топлинни инсталации;

4) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите 
параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при 
проектирането на нови, както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. 
Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на 
обследване за енергийна ефективност по реда на Наредба №  16-1594 от 2013 г. за 
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 
спестявания на сгради, издадена на основание ЗЕЕ.

Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за 
определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ 
обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната 
ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава 
дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.
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За да се гарантира осъществяването на правилна нормативна връзка между ЗЕЕ и 
ЗУТ, съответно правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в 
процеса по обновяване на сградите, в техническите спецификации за провеждане и 
възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство следва да бъдат заложени 
именно техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен 
енергоспестяващият и екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като 
разходно най-ефективен пакет.

„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, 
насочени към групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо 
или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за 
енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и 
„индикатори за отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на 
последваща проверка и мониторинг.

2. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на 
строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики 
на съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат 
топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на 
нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между 
изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това 
изискване е направена в табл. 1:

Таблица 1 Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, 
регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Код на 
област* Продуктова област Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата 

за енергийните характеристики на сградите

2
Врати, прозорци, капаци, врати за 
промишлени и търговски сгради и за 
гаражи и свързаният с тях обков

коефициент на топлопреминаване през прозорците (\У/ 
т 2К)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда 
(к\У)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (к\У)

4
Продукти за топлоизолация. 
Комбинирани изолационни 
комплекти/системи

коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(Ш/ пгК)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда 
№

14 Дървесни плочи (панели) и елементи коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(\¥/ ш2К)

17
Зидария и свързани с нея продукти, 
блокове за зидария, строителни 
разтвори, стенни връзки

коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(V// т 2К)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда 
№

22
Покривни покрития, горно осветление, 
покривни прозорци и спомагателни 
продукти, покривни комплекти

коефициент на топлопреминаване през прозорците (\¥/ 
т 2К);

коефициент на топлопреминаване през покрива (XV/ т 2К) 

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (к\У)
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25 Строителни лепила

коефициент на топлопреминаване през външните стени 
(W/ ш2К)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда 
(kW)

27
Устройства за отопление (отоплителни 
тела от всякакъв тип като елементи от 
система)

- коефициент на полезно действие на преноса на топлина 
от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на 
сградата (%);

- коефициент на полезно действие на генератора на 
топлина и/ или студ (%);

34 Строителни комплекти, компоненти, 
предварително изготвени елементи

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/ m2);

Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 -  продукти, потребяваши 
енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във 
връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС

1 Лампи за осветление общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ т 3)

2 Автономни климатизатори

коефициент на трансформация на генератора на топлина и/ 
или студ

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за охлаждане (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/m2)

3 Водогрейни котли за отопление и БГВ 
(вкл. изгарящи пелети и дърва)

топлинна мощност на системата за отопление (kW);

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/m2)

4 Слънчеви колектори

топлинна мощност на системата за гореща вода (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/m2)

5 Абонатни станции (комплекти)

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за БГВ (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/m2

6 Водоохлаждащи агрегати и 
въздухоохладители

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/m2)

7 Термопомпи (комплекти)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/ m2

9 Рекуператори на топлина
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, 
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди 
(kWh/m2)
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3. Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Таблица 2 Технически спецификации в конкретната продуктова област

№ Продуктова област Продукти Стандарти в конкретната тематична област

1

Врати, прозорци, 
капаци, врати за 
промишлени и 
търговски сгради и за 
гаражи и свързаният 
с тях обков

Сглобяеми 

готови за 

монтаж 

елементи

БДС ЕК 13241-1:2003+А1 - Врати за промишлени и търговски 
сгради и за гаражи

:тандарт за продукт

БДС ЕК 14351-1/КА - Врати и прозорци

стандарт за продукт, технически характеристики

Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за 
устойчивост на огън и/или пропускане на дим

БДС 1БО 18292 - Енергийни характеристики на остъклени 
системи за жилищни сгради

2

Продукти за
топлоизолация.
Комбинирани
изолационни
комплекти/системи

Полистирени

Вати

Дървесни

Влакна

Минерални

топлоизолационни
плочи

БДС ЕК 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти 
от експандиран полистирен (ЕРБ), произведени в заводски 
условия

БДС ЕК 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти 
от екструдиран полистирен (ХРБ), произведени в заводски 
условия

БДС ЕК 13166 - Топлоизолационни продукти за сгради 
продукти от твърд пенофенопласт (РЕ), произведени в заводски 
условия

БДС ЕК 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти 
от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия

БДС ЕК 13168 -  Топлоизолационни продукти на сгради 
Продукти от дървесна вата (\УШ) произведени в заводски 
условия

БДС ЕК 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти 
от експандиран перлит (ЕРВ), произведени в заводски условия

БДС ЕК 13 170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти 
от експандиран корк (1СВ), произведени в заводски условия

БДС ЕК 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти 
от дървесни влакна (ХУБ), произведени в заводски условия

БДС ЕК 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради, 
продукти от минерална вата (М\У), произведени в заводски 
условия.

БДС ЕК 1БО 13788 -Хигротермални характеристики на 
строителни компоненти и строителни елементи. Температура на 
вътрешната повърхност за предотвратяване на критична 
влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни 
методи аБОЯДБ 13788-2011)

БДС ЕК 1БО 14683 -  Топлинни мостове в строителните 
конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. 
Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи

3 Зидария и свързани с 
нея продукти.

БДС ЕК 771-1 +А1 -  Изисквания за блокове за зидария
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блокове за зидария, 
строителни разтвори, 
стенни връзки

Тухли 

Камък 

Г азобетон

БДС ЕК 771-1/КА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: 
Глинени блокове за зидария

Национално приложение (КА)

БДС ЕК 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 
Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС ЕК 771-2/КА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: 
Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС ЕК 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: 
Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС ЕК 771-4/КА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: 
Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС ЕК 771-5/КА - Изисквания за блокове за зидария

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

БДС ЕК 771-6/КА - Изисквания за блокове за зидария

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

БДС ЕК 1745 -  Зидария и продукти за зидария Методи за 
определяне на изчислителни топлинни стойности

4

Покривни покрития, 
горно осветление, 
покривни прозорци и 
спомагателни 
продукти, покривни 
комплекти

Стъкло и 

Рамки от 

РУС или 

Алуминий 

или дърво

БДС ЕК 1304/КА - Глинени покривни керемиди и 
приспособления

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната 
програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за 

сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

№
по
ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

и, У//пгК

за сгради със среднообемна вътрешна 
температура 

0, > 15 °С

1. Външни стени, граничещи с външен въздух 0,28

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с 
неотопляемо пространство, когато разликата между 
среднообемната температура на отопляемото и 
неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 
°С

0,50

3. Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи 
със земята 0,60

4. Подова плоча над неотопляем подземен етаж 0,50
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5.
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със 
земята в сграда без подземен етаж 0,40

6. Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята 0,45

7.
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен 
въздух, под над проходи или над други открити 
пространства, еркери

0,25

8. Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или 
със земята, при вградено площно отопление 0,40

9.

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой 
с дебелина 5 < 0,30 т ;  таван на наклонен или скатен 
покрив с отоплявано подпокривно пространство, 
предназначено за обитаване

0,25

10.

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с 
въздушен слой с дебелина 
5 > 0,30 т
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или 
невентилиран наклонен/скатен покрив със или без 
вертикални ограждащи елементи в подпокривното 
пространство

0,30

11. Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух 2,2

12. Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство 3,5

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през 
прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват 

за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите

№
по

ред
Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система и«., \У /т2К

1.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид 
(РУС) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип 
отваряемост с рамка от РУС

1,4

2.
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за 
всеки тип отваряемост с рамка от дърво

1,6/1,8
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3.
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат 
топлинен мост

2,0

4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,75/1,9

4. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на 
строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (ЕРв) и 
екструдиран (ХРв) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с 
такива продукти

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за 
топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-малко 
следните елементи:

• Негорим, стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на 
топлопроводност X < 0,035 \¥ /т К ,  със съответна плътност при определени условия 
на изпитване.

или

• Негорим, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на 
топлопроводност X < 0,033 \¥ /т .К ,  със съответна плътност при определени условия 
на изпитване.

или

• Фасадни плоскости от минерална вата - X < 0,040 \¥ /т .К , със съответна плътност при 
определени условия на изпитване.

или

• Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - 
коефициент на топлопроводност X < 0,029 \¥ /т .К  при определени условия на 
изпитване.

• Минерални топлоизолационни плочи - X < 0,045 \У /т .К , при определени условия на 
изпитване.

За ЕРБ и ХРБ се препоръчва да се декларират също: деформация при определени 
условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън 
перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; 
продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и пренасяне 
на водни пари; динамична коравина; реакция на огън; клас на горимост -  по норми за 
съответното предназначение в сградата.

За вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност 
на размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; 
динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; клас 
на горимост -А1 .

Топлоизолационните продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с 
конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде
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оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната
плътност.

• еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, 
съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен 
продукт;

• еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на 
топлоизолационни плочи от ЕР8, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми 
елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за 
декоративни детайли;

• армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в 
топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система;

• импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще 
бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови 
продукти според конкретното предназначение;

• отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, 
комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с 
различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на 
продукта, както и оцветители с висока устойчивост към 11У лъчи и лоши климатични 
условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. 
Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен проект на 
сградата.

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия 
проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с 
техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното 
обследване.

Посочените по-горе топлоизолационни продукти и техническите им характеристики 
са препоръчителни и не изчерпват приложението на други продукти, които отговарят на 
приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект.

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект 
са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на 
топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, 
разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на 
архитектурно -  строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно 
коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, 
които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното 
предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния 
проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването 
за енергийна ефективност.

5. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на 
сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации 
и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на 
нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и 
предвидените им функции и предназначение.
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Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на 
хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения 
и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на 
база на:

• огъваеми битумни мушами;

• пластмасови и каучукови мушами;

• битумнополимерни състави;

• течни полимерни състави;

• циментнополимерни състави.

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на 
сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

• техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;

• вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно 
обновяване или преустройство;

• вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, 
циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);

• компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;

• вида и начина на водоотвеждането;

• използваемостта на покрива.

6. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени 
прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.

В съответствие с Наредба №  7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 
на енергия в сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа 
комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа 
за доказване на съответствието на продукта е БДС ЕК 14351-1:2006 и БДС ЕЫ 1БО 10077
1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:

• коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (иху) в 
\\Л т 2К;

• коефициента на топлопреминаване на остъкляването (1^) в \\Л т 2К;

• коефициента на топлопреминаване на рамката (ЕЛ) в \ \ 7 т 2К;

• коефициента на енергопреминаване на остъкляването ^ ) ;

• радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и 
спектрална характеристика;

• въздухопропускливостта на образеца;

• водонепропускливостта;

• защитата от шум.

7. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви колектори 
за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на вода за битови 
нужди в сградата.

13
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С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са 
следните изисквания:

7.1. Плоски слънчеви колектори

• Коефициент на абсорбция (а) > /-  90%

• Коефициент на емисия (е ) </= 5%

• Обобщен коефициент на топлинни загуби ( </ = 5 Вт/м:К )

• Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско съдържание
на желязо

• Работно налягане на колектора -  6 бара

7.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори

• Коефициент на абсорбция (а) >/= 90%

• Коефициент на емисия (е ) </= 5%

• Обобщен коефициент на топлинни загуби ( Иь </= 1,5 Вт/м2К )

8. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи 
енергия (осветление и уреди).

8.1. Светлинен поток за консумирана мощност на източника на светлина или 
светлинен добив на източника за вграждане в осветителите:

• Компактни флуоресцентни осветители не по-малко от 70 1т/\\С

• Флуоресцентни осветители не по-малко от 70 1т/\У;

• Натриеви осветители не по-малко от 120 1т/\С;

• Метал-халогенидни осветители: не по-малко от 60 1т/\\|Г;

8.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите -  за светодиодни - не
по-малко от 601шА¥;

Енергиен клас на осветителя -  препоръчва се клас А, съгл. Регламент (ЕО) 
874/2012.

Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 
347/2010.

Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой 
осветители отказват напълно:

Компактни флуоресцентни осветители: 50% не по-малко от 20 000 часа;

Флуоресцентни осветители 50% не по-малко от 15 000 часа;

Натриеви осветители 50% не по-малко от 15 000 часа.

Намаляване на светлинния поток - за светодиодни осветители: • не повече от 30 
% за не по-малко от 50 000 часа

Всички светлотехнически параметри на осветителя се удостоверяват с протокол 
от изпитвателна лаборатория.

В случаите когато се ползва самостоятелно източник на светлина за директна замяна, 
неговите технически параметри се удостоверяват, като изрично се подчертава, че става 
въпрос за използван светлинен източник, а не за осветител.

9. Технически изисквания към термопомпи
14



Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Техническите изисквани се отнасят за минимален СОР (коефициент на преобразуване на 
енергията). Според вида на термопомпата се препоръчват да се залагат следните
изисквания:

Вид на термопомпата:________________ СОР:

Солов разтвор - вода -3.5

В о д а-во д а  -4 .0

Въздух -  въздух - 3.5

Въздух - вода -3.5

Директен обмен земя, свързана с вода - 4.0

10. Технически изисквания кыи водогрейни котли

Вид на котела
Мощност

(кЛУ)

КПД при 

номинална мощност

КПД при 

частичен товар

средна
температура

на

водата (в °С)

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %

средна 

температура на 

водата (в °С)

изисквания 

за КПД, 

изразен 

в %

Стандартни котли 4 -4 0 0 70 >= 84+2 1(^Рп >= 50 >= 80+3 1с^Рп

Нискотемпера- 
турни котли (|) 4 - 400 70 >= 87,5+1,5 

1с^Рп 40 >= 87,5+1,5 logPn

Газо-
кондензиращи
котли

4 -4 0 0 70 >=91 + 1 1с^Рп 30 (2) >= 97+1 1с^Рп

Подобрени
кондензацион

ни котли
4-400 70 94,0 +1,0 * 

юйРп

Година на 
производство

Котли на биомаса 
с естествена тяга

Произведени 
преди 1978 70 78,0 +2,0 * 

1с^(ФРп/1000) 50 72,0 +3,0 * 
1о§(Фр„/1000)

Произведени
1978-1994 70 80,0 +2,0 * 

1о£(ФРп/Ю00) 50 75,0 +3,0 * 
log(Фpn/1000)

Произведени 
след 1994 70 81,0 +2,0 * 

юё(ФРп/1000) 50 77,0 +3,0 *
log(Фpn/1000)

Котли на биомаса 
с изкуствена тяга

Произведени 
преди 1978 70 80,0 +2,0 * 

1с^(ФРп/1000) 50 75,0 +3,0 * 
log(Фpn/1000)

Произведени
1978-1986 70 82,0 +2,0 * 

1о§(ФРп/1000) 50 77,5 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
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Произведени
1986-1994 70 84,0 +2,0 * 

1ов(ФРп/1000) 50 80,0 +3,0 * 
1о§(ФРп/1000)

Произведени 
след 1994 70 85,0 +2,0 * 

1оё(ФР„/]000)'3)
81,5 +3,0 * 

1о£(ФРп/1000)

Включително кондензиращи котли, използващи течни горива. 

12) Температура на захранващата вода в котела.

(3) Топлинна мощност на котела при номинално налягане

Други изисквания:

Екипите за обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически 
паспорт на сградата; за извършване на обследване за енергийна ефективност и за 
проектиране трябва да работят съгласувано за постигане на техническите изисквания към 
сградата. Този процес включва и изготвяне на коректни количествено-стойностни сметки 
(КСС) от проектантите, изготвяне на икономическата оценка в доклада от енергийното 
обследване на база КСС с оглед гарантиране ефективността на разходите за енергийно 
обновяване. Този подход понякога изисква итеративни действия между екипите и детайлно 
съгласуване на всеки етап от инженерните процедури.

Когато предложените с енергийното обследване мерки са основание за разработване 
на инвестиционен проект, който подлежи на оценяване на съответствието с изискванията на 
чл. 169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144 
ЗУТ), този проект още при разработването му трябва да бъде съобразен и с останалите 
основни изисквания към строежа, а именно с действащите норми и правила за надеждност и 
сеизмична устойчивост на конструкцията, за пожарна безопасност, както и със санитарно- 
хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна експлоатация. Изпълнението на тези 
основни изисквания също не трябва да противоречат на изискванията за енергийна 
ефективност т.е прилага се интегриран подход при изпълнение на нормите.

Забележка: Конкретизация на обхвата на предмета на всеки отделен договор за 
изпълнение на Рамковото споразумение по Обособена позиция №2 ще се извърши в 
индивидуално отправена покана за представяне на оферта до всеки от потенциалните 
изпълнители след възникване на необходимост от осъществяване на дейности по обследване 
по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Емилиана Дешева
Гл.специалист Дирекция “Строителство и екология“
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Възложител: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРОЕКТ!!! 
Обособена позициа №1

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ............................................................
Днес 2015 г., в гр. Горна Оряховица, между:

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, с ЕИК: 000 133 673, със седалище и 
административен адрес в гр. Горна Оряховица, пл. “Георги Измирлиев” № 5, 
представлявана от инж. Добромир Стойков Добрев -  Кмет на Община Горна Оряховица, 
наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от ................................................... , в
качеството му н а ...................................

2 . „ .....................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от ................................................... , в
качеството му н а ...................................

3.......................„ ..............................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от ................................................... , в
качеството му н а ...................................

4. „ ..........................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от ................................................... , в
качеството му н а .................................. ,

5.............. „.....................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от ................................................... , в
качеството му н а .................................. ,

наричани по-долу за краткост „Потенциални Изпълнители”,
на основание чл. 93г, във връзка с чл. 74 и чл. 41 ал. 1 от Закона за обществените

поръчки и Решение № ............. / ........ 2015 г. на Кмета на Община Горна Оряховица за избор
на Потенциални Изпълнители по проведена открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, се сключи настоящото рамково споразумение за следното:

и

I. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. Целта на настоящото споразумение се изразява в установяване на процедурата, по която 
ще бъдат сключвани договорите за обществени поръчки за изготвяне на обследване за 
установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за съответните години 
през срока на действие на споразумението.
Чл. 2. Предмет на настоящото споразумение е предварителното определяне на основните, общи 
условия на договорите за възлагане на обществени поръчки за извършване на дейностите по 
ал.1
Чл. 3. Договорите за конкретните, необходими за Възложителя дейности по изготвяне на



обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще бъдат 
сключвани след отправяне на покана до всички Потенциални Изпълнители - страна по него, при 
условията на чл. 936 от ЗОП, в съответствие с разписаните в настоящото общи изисквания, които 
ще се конкретизират с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки, сключвани 
във връзка с това споразумение, при спазване на конкурентна процедура 
Чл.4. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните им параметри, 
условията и срокът за изпълнение, цената и др. ще се уреждат подробно с договорите за 
възлагане на конкретни обществени поръчки в рамките на периода на действие на 
рамковото споразумение и при спазване на условията от техническите спецификации, 
техническото предложение и ценовото предложение на съответния потенциален 
Изпълнител, представляващи неразделна част от това рамково споразумение.

II. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът на настоящото рамково споразумение е 3 (три) години, считано от датата 
на подписването му.
(2) Времетраенето и крайният срок за изпълнение на отделните дейности, включени в 
предмета на настоящото споразумение, се определят при сключване на всеки отделен 
договор.

III. ЦЕНА

Чл. 6. (1) Общата стойност на договорите за обществена поръчка, сключени въз основа на 
настоящото Рамково споразумение и за целия период на изпълнението му е до 195 000 лв.
(сто деветдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста и тридесет 
и четири хиляди лева), с вкл. ДДС.
(2) Цената по договорите, сключени на основание чл. 93 в от ЗОП въз основа на настоящото 

рамково споразумение, се определя според предложената цена от съответния потенциален 
Изпълнител в ценовото му предложение към офертата — неразделна част от Рамковото 
споразумение, както и при условията на чл. 93а, ал. 4 от ЗОП.
(3) Цената по всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, е 
окончателна. Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от Изпълнителя.
Чл. 7. (1) При условие, че в поканата за представяне на оферта за възлагане на конкретната 
обществена поръчка, не е определен различен начин на плащане, възнаграждение ще бъде 
заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, след представянето на подписан приемо-предавателен 
протокол за изпълнение на предмета на договора и оригинална фактура;
(2) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок до 30 календарни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
оригинална фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) При изпълнение на съответния договор, сключен въз основа на Рамковото 
споразумение. Възложителят има право:

1. да получи услугата, уговорена с този договор, в срока и при условията на същия;
2. при поискване да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението по 

договора;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на 

Изпълнителя на представеното от него изпълнение по договора;



4. да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на елементи от 
изпълнението по договора, в случаите, когато същото е непълно или не съответства 
като съдържание и качество на изискванията му;

5. да не приеме изпълнението по договора, ако то не съответства в значителна степен по 
обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или 
преработено;

6. да развали договора едностранно, в случай, че Изпълнителят не изпълнява 
възложеното в обема, срока и при условията на договора;

7. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа по договора, без да 
създава пречки на Изпълнителя;

8. Възложителят придобива изключително право на ползване на резултатите като 
правото на ползване се реализира без съгласието на автора за целта, за която са били 
поръчани. Всички претенции на трети лица относно авторство са за сметка на 
Изпълнителя, без да се засяга имуществената сфера на Възложителя.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да отправи писмена покана до всички

потенциални Изпълнители - страна по Рамковото споразумение, за всеки договор, 
който предстои да бъде сключен;

2. да заплаща дължимите суми по начина и в
сроковете, определени в конкретния договор;

3. да предоставя в процеса на изпълнение на
договорите, сключени въз основа на настоящето Споразумение необходимата 
информация, специфична за конкретната поръчка;

4. да осигури достъп до всички данни и
документи, предпоставящи началото на изпълнението и цялата необходима 
информация, които са необходими за успешното извършване на услугата:

5. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на
работата му като предоставя необходимата допълнителна информация;

6. да приеме извършената работа съгласно
условията на настоящото споразумение и на сключения договор.

7. да изплаща уговореното възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията и 
сроковете на договора;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.10. Всеки потенциален Изпълнител има право:
1. да получава необходимата информация и

съдействие от страна на Възложителя при изпълнение на договорите, сключени 
въз основа на настоящето Споразумение;

2. да получава уговореното възнаграждение при 
условията, регламентирани със съответния договор по конкретна поръчка, за 
изпълнението на която е определен за Изпълнител и в настоящото споразумение.

Чл.11. (1) Потенциалният Изпълнител се задължава, ако е определен за Изпълнител по 
конкретен договор, да сключи и изпълни възложените дейности, съобразно установените 
от Възложителя параметри и собствената си оферта.
Чл.12. Изпълнителят по съответния договор се задължава да:

1. да изпълни услугата, предмет на договора, в срок и срещу договорената цена, в 
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации 
-  неразделна част от договора.

2. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, 
като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им;



3. да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя;
4. да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за 

своя сметка;
5. да поддържа валидна застраховка за рисковете на своята професионална дейност в 

целия период на изпълнение.
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на Изпълнителя;
7. да внесе по сметка на Възложителя гаранция за добро изпълнение на конкретния 

договор в размер на 5% от стойността му без ДДС в една от формите -  парична или 
банкова;

8. да се придържа към всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи 
пряко отношение към изпълнението на договора;

Чл. 13. Инструкциите и предписанията, дадени от страна на Възложителя, са 
задължителни за Изпълнителя, освен ако изпълнението им е физически невъзможно или 
противоречи на нормативни правила.

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ПРОЦЕДУРА

Чл. 14. (1) За сключването на всеки конкретен договор за възлагане на обществена 
поръчка, Възложителят открива конкурентна процедура, като:
1. отправя писмена покана до Потенциалните Изпълнители по Рамковото споразумение за 
всеки договор, който предстои да бъде сключен;
2. определя подходящ срок за представяне на оферта, като взема предвид предмета и 
времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането на 
срока за получаване на оферти;
4. в писмените покани за представяне на оферта, Възложителят определя конкретния обект 
на поръчката, максимален срок за изпълнение на договора, който е задължителен за 
Потенциалните Изпълнители и те не могат да го променят в представените в отговор на 
поканата оферти, както и всички други изисквания по сключването на конкретния договор.
5. Възложителят назначава комисия, която разглежда и класира получените оферти, като с 
класирания на първо място Потенциален Изпълнител се сключва конкретен договор.
6. Възложителят определя Изпълнителя и сключва договор с него.
7. Критерият за оценка, въз основа на който ще бъдат определяни Изпълнителите на всеки 
конкретен договор е: „икономически най-изгодна оферта”, съгласно методика 
определена в указанията за участие в откритата процедура.
(2) С поканата Възложителят изисква от потенциалните Изпълнители да представят оферта 
с конкретно ценово предложение, в съответствие с изискванията, посочени в поканата.
(3) Изпълнението на дейностите от предмета на поръчката се извършва съгласно 
описанието им в техническото предложение на Изпълнителя в неговата оферта и 
техническа спецификация към поканата за сключване на всеки отделен договор.
(4) Плащането на сумите по договора се извършва по банков път, като начинът на 
плащането се уговаря във всеки конкретен договор, а когато не е уговорен конкретен 
начин на плащане са прилагат разпоредбите начл.7 от настоящото Рамково споразумение.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка във връзка 
с настоящото Споразумение, Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер до 5% от стойността на конкретния 
договор без ДДС.



(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя 
или на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, най-късно в деня на подписване 
на съответния договор.
(3) Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът й на валидност и условията за 
освобождаването й ще се определят от Възложителя в поканата за представяне на оферта 
за възлагане на конкретната обществена поръчка. Максималният размер на гаранцията за 
изпълнение ще се определя, в съответствие с действащите към конкретния момент в Р. 
България нормативни актове относно възлагането на обществени поръчки.
(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
приемане изпълнението на съответния договор от страна на Възложителя с двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 16. (1) Настоящото Рамково споразумение може да бъде прекратено в следните случаи:
1. с изтичане на неговия срок, при което изпълнението на възложени поръчки в изпълнение на 
това споразумение не се прекратява;
2. по взаимно съгласие на страните.
3. в случай на неосигуряване на финансиране за дейностите по обществената поръчка, без за 
това Възложителят да дължи неустойки на потенциалните Изпълнители.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения, без затова да дължи неустойки на потенциалните Изпълнители.
(3) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от Възложителя с писмено 

уведомяване без срок на предизвестие по отношение на отделен потенциален изпълнител:
1. когато той не изпълнява свои задължения, посочени в това споразумение и/или
2. когато липсва изпълнение на възложена поръчка в договорения срок.
(4) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от Възложителя с писмено 
предизвестие по отношение на отделен потенциален изпълнител, когато изпълнението на 
поръчка, която му е възложена не отговаря изцяло на неговия предмет или е толкова лошо, че 
не може да послужи за целите за които е необходима (съдържа съществени недостатъци, които 
не могат да бъдат поправени).

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 17. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение 
на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените 
от това неизпълнение вреди.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да 
се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по настоящото 
споразумение.
(3) По смисъла на това Рамково споразумение непреодолима сила са обстоятелства от 
извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са 
били длъжни да предвидят или предотвратят.
(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа 
от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то тя е могла да бъде 
преодоляна.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно -  за 
преустановяване въздействието на непреодолимата сила.



(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по споразумението, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението му като цяло, страната, изпълнението на 
чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява 
другата страна за спиране на изпълнението на споразумението до отпадането на 
непреодолимата сила.
(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в пет дневен (5) срок писмено 
с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на споразумението.
(8) Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по ал.6, не даде 
известие за възобновяване на изпълнението на споразумението, втората страна писмено с 
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за 
това, който не може да е по-кратък от пет (5) календарни дни.
(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала 
известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на споразумението, изправната страна има 
право да прекрати споразумението и да получи неустойката за неизпълнението му.
(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 18. (1) В случай, че Рамковото споразумение бъде прекратено по взаимно съгласие, 
страните не си дължат неустойки, но Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените и 
приети до прекратяването услуги.
(2) В случаите по чл. 16, ал. 1, 3 и 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на УЧАСТНИЦИТЕ в 
споразумението обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи, като в случаите по 
чл. 16, ал. 3 и ал. 4 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 % от стойността на договора.

XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 19. (1) За извършване на дейностите по Рамковото споразумение потенциален 

изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в 
офертата, въз основа на която е избран за потенциален изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
споразумението не може да бъде различно от посоченото в офертата на Потенциалният 
изпълнител.

(3) Потенциалният изпълнител не може да заменя посочените подизпълнители за 
изпълнение на споразумението, освен когато:

1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 
1 или 5 от ЗОП;

2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение;

3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;

(4) Потенциалният изпълнител отговаря за изпълнението на споразумението и при 
наличие на договор за подизпълнение.
(5) Потенциалният изпълнител няма право да сключва договор за подизпълнение с 

лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и да възлага 
изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената 
поръчка, на лица, които не са подизпълнители.



(6) Изпълнението на дейностите по споразумението от лице, с което Потенциалният 
изпълнител няма сключен договор за подизпълнение, се счита за неизпълнение на 
споразумението и е основание за едностранното му прекратяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 
подизпълнител, потенциалният изпълнител е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

(8) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на споразумението за подизпълнение.

(9) Потенциалният изпълнител е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по 
време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 
потенциалният изпълнител може да сключи нов договор за подизпълнение при спазване на 
условията и изискванията на чл.45, ал. 1 -  5 от ЗОП.

(10) Възложителят приема изпълнението на дейност по споразумението, за която 
Потенциалният изпълнител е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
изпълнителя и на подизпълнителя.

(11) При приемането на работата изпълнителят има право да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 
извършена от подизпълнителя.

(12) Възложителят извършва окончателното плащане по договора, след като получи от 
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети в 
присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(13) Ако Изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, 
Възложителят извършва окончателното плащане по договора, без да прилага ал. 12.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на 
Споразумението са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
законните или упълномощените представители на Потенциалните Изпълнители или 
Възложителя.

(2) Неуредените условия на договорите в настоящето споразумение, се уреждат при 
подписване на всеки от тях.

(3) При противоречие между клаузите на настоящото рамково споразумение и тези 
на конкретния договор за възлагане на обществена поръчка, валидни ще бъдат клаузите на 
последния.

(3) Нищожността на някоя клауза от рамковото споразумение или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на споразумението като 
цяло.

(4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
рамковото споразумение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на 
такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 
Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Настоящото рамково споразумение се подписа в  еднообразни екземпляра -  три
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.



Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения: 
Приложение № 1- Ценови предложения;
Приложение № 2 - Технически предложения;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

К1^ЕТ НА ОБЩИНА 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

/инж. ДОБОРИМР ДОБРЕВ/

ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

1.........................................................

2 ....................................................

 3..........................................................

 4 ....................................................

 5...................................................

СЪГЛАСУВАЛИ:

Гл. счетоводител: 
/Даниела Караиванова/

Ст. Юрисконсулт: '
/Миглена Петкова/



Възлож ител: ОБЩ ИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРОЕКТ !!!
Обособена позициа №2 РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№
Д н ес , 2015 г., в гр. Горна Оряховица, между:

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, с ЕИК: 000 133 673, със седалище и 
административен адрес в гр. Горна Оряховица, пл. “Георги Измирлиев” № 5, 
представлявана от инж. Добромир Стойков Добрев -  Кмет на Община Горна Оряховица, 
наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от... .................................................. , в
качеството му н а ...................................

2. „ .........................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от... .................................................. , в
качеството му н а ...................................

3. „ .........................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от... .................................................. , в
качеството му н а .................................. ,

4. „ .........................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от... .................................................. , в
качеството му н а ................................. .

5................ .............................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................. , със седалище и адрес на управление в
..................................................................... , представлявано от... .................................................. , в
качеството му н а .................................. ,

наричани по-долу за краткост „Потенциални Изпълнители”,
на основание чл. 93г, във връзка с чл. 74 и чл. 41 ал. 1 от Закона за обществените

поръчки и Решение № ............. / ........ 2015 г. на Кмета на Община Горна Оряховица за избор
на Потенциални Изпълнители по проведена открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, се сключи настоящото рамково споразумение за следното:

и

I. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. Целта на настоящото споразумение се изразява в установяване на процедурата, по която 
ще бъдат сключвани договорите за обществени поръчки за изготвяне на обследване за енергийна 
ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради за съответните години през срока на действие на споразумението.
Чл. 2. Предмет на настоящото споразумение е предварителното определяне на основните, общи 
условия на договорите за възлагане на обществени поръчки за извършване на дейностите по 
ал.1
Чл. 3. Договорите за конкретните, необходими за Възложителя дейности по изготвяне на 
обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще бъдат



сключвани след отправяне на покана до всички Потенциални Изпълнители - страна по него, при 
условията на чл. 936 от ЗОП, в съответствие с разписаните в настоящото общи изисквания, които 
ще се конкретизират с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки, сключвани 
във връзка с това споразумение, при спазване на конкурентна процедура 
Чл.4. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните им параметри, 
условията и срокът за изпълнение, цената и др. ще се уреждат подробно с договорите за 
възлагане на конкретни обществени поръчки в рамките на периода на действие на 
рамковото споразумение и при спазване на условията от техническите спецификации, 
техническото предложение и ценовото предложение на съответния потенциален 
Изпълнител, представляващи неразделна част от това рамково споразумение.

II. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът на настоящото рамково споразумение е 3 (три) години, считано от датата 
на подписването му.
(2) Времетраенето и крайният срок за изпълнение на отделните дейности, включени в 
предмета на настоящото споразумение, се определят при сключване на всеки отделен 
договор.

III. ЦЕНА

Чл. 6. (1) Общата стойност на договорите за обществена поръчка, сключени въз основа на 
настоящото Рамково споразумение и за целия период на изпълнението му е до 195 000 лв.
(сто деветдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС или 234 000 лв. (двеста и тридесет 
и четири хиляди лева), с вкл. ДДС.
(2) Цената по договорите, сключени на основание чл. 93 в от ЗОП въз основа на настоящото 

рамково споразумение, се определя според предложената цена от съответния потенциален 
Изпълнител в ценовото му предложение към офертата -  неразделна част от Рамковото 
споразумение, както и при условията на чл. 93а, ал. 4 от ЗОП.
(3) Цената по всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, е 
окончателна. Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от Изпълнителя.
Чл. 7. (1) При условие, че в поканата за представяне на оферта за възлагане на конкретната 
обществена поръчка, не е определен различен начин на плащане, възнаграждение ще бъде 
заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, след представянето на подписан приемо-предавателен 
протокол за изпълнение на предмета на договора и оригинална фактура;
(2) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок до 30 календарни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
оригинална фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) При изпълнение на съответния договор, сключен въз основа на Рамковото 
споразумение, Възложителят има право:

1. да получи услугата, уговорена с този договор, в срока и при условията на същия;
2. при поискване да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението по 

договора;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на 

Изпълнителя на представеното от него изпълнение по договора;
4. да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на елементи от 

изпълнението по договора, в случаите, когато същото е непълно или не съответства 
като съдържание и качество на изискванията му;



5. да не приеме изпълнението по договора, ако то не съответства в значителна степен по 
обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или 
преработено;

6. да развали договора едностранно, в случай, че Изпълнителят не изпълнява 
възложеното в обема, срока и при условията на договора;

7. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа по договора, без да 
създава пречки на Изпълнителя;

8. Възложителят придобива изключително право на ползване на резултатите като 
правото на ползване се реализира без съгласието на автора за целта, за която са били 
поръчани. Всички претенции на трети лица относно авторство са за сметка на 
Изпълнителя, без да се засяга имуществената сфера на Възложителя.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да отправи писмена покана до всички 

потенциални Изпълнители - страна по Рамковото споразумение, за всеки договор, 
който предстои да бъде сключен;

2. да заплаща дължимите суми по начина и в
сроковете, определени в конкретния договор;

3. да предоставя в процеса на изпълнение на
договорите, сключени въз основа на настоящето Споразумение необходимата 
информация, специфична за конкретната поръчка;

4. да осигури достъп до всички данни и
документи, предпоставящи началото на изпълнението и цялата необходима 
информация, които са необходими за успешното извършване на услугата;

5. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на
работата му като предоставя необходимата допълнителна информация;

6. да приеме извършената работа съгласно
условията на настоящото споразумение и на сключения договор.

7. да изплаща уговореното възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията и 
сроковете на договора;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.10. Всеки потенциален Изпълнител има право:
1. да получава необходимата информация и

съдействие от страна на Възложителя при изпълнение на договорите, сключени 
въз основа на настоящето Споразумение;

2. да получава уговореното възнаграждение при 
условията, регламентирани със съответния договор по конкретна поръчка, за 
изпълнението на която е определен за Изпълнител и в настоящото споразумение.

Чл.11. (1) Потенциалният Изпълнител се задължава, ако е определен за Изпълнител по 
конкретен договор, да сключи и изпълни възложените дейности, съобразно установените 
от Възложителя параметри и собствената си оферта.
Чл.12. Изпълнителят по съответния договор се задължава да:

1. да изпълни услугата, предмет на договора, в срок и срещу договорената цена, в 
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации 
-  неразделна част от договора.

2. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, 
като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им;

3. да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя;
4. да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за 

своя сметка;



5. да поддържа валидна застраховка за рисковете на своята професионална дейност в 
целия период на изпълнение.

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на Изпълнителя;

7. да внесе по сметка на Възложителя гаранция за добро изпълнение на този договор в 
размер на 5% от стойността на договора без ДДС в една от формите -  парична или 
банкова;

8. да се придържа към всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи 
пряко отношение към изпълнението на договора;

Чл. 13. Инструкциите и предписанията, дадени от страна на Възложителя, са 
задължителни за Изпълнителя, освен ако изпълнението им е физически невъзможно или 
противоречи на нормативни правила.

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ПРОЦЕДУРА

Чл. 14. (1) За сключването на всеки конкретен договор за възлагане на обществена 
поръчка, Възложителят открива конкурентна процедура, като:
1. отправя писмена покана до Потенциалните Изпълнители по Рамковото споразумение за 
всеки договор, който предстои да бъде сключен;
2. определя подходящ срок за представяне на оферта, като взема предвид предмета и 
времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането на 
срока за получаване на оферти;
4. в писмените покани за представяне на оферта, Възложителят определя конкретния обект 
на поръчката, максимален срок за изпълнение на договора, който е задължителен за 
Потенциалните Изпълнители и те не могат да го променят в представените в отговор на 
поканата оферти, както и всички други изисквания по сключването на конкретния договор.
5. Възложителят назначава комисия, която разглежда и класира получените оферти, като с 
класирания на първо място Потенциален Изпълнител се сключва конкретен договор.
6. Възложителят определя Изпълнителя и сключва договор с него.
7. Критерият за оценка, въз основа на който ще бъдат определяни Изпълнителите на всеки 
конкретен договор е: „икономически най-изгодна оферта”, съгласно методика 
определена в указанията за участие в откритата процедура.
(2) С поканата Възложителят изисква от потенциалните Изпълнители да представят оферта 
с конкретно ценово предложение, в съответствие с изискванията, посочени в поканата.
(3) Изпълнението на дейностите от предмета на поръчката се извършва съгласно 
описанието им в техническото предложение на Изпълнителя в неговата оферта и 
техническа спецификация към поканата за сключване на всеки отделен договор.
(4) Плащането на сумите по договора се извършва по банков път, като начинът на 
плащането се уговаря във всеки конкретен договор, а когато не е уговорен конкретен 
начин на плащане са прилагат разпоредбите на чл.7 от настоящото Рамково споразумение.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка във връзка 
с настоящото Споразумение, Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него в размер до 5% от стойността на конкретния 
договор без ДДС.
(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя 
или на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, най-късно в деня на подписване 
на съответния договор.



(3) Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът й на валидност и условията за 
освобождаването й ще се определят от Възложителя в поканата за представяне на оферта 
за възлагане на конкретната обществена поръчка. Максималният размер на гаранцията за 
изпълнение ще се определя, в съответствие с действащите към конкретния момент в Р. 
България нормативни актове относно възлагането на обществени поръчки.
(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
приемане изпълнението на съответния договор от страна на Възложителя с двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 16. (1) Настоящото Рамково споразумение може да бъде прекратено в следните случаи:
1. с изтичане на неговия срок, при което изпълнението на възложени поръчки в изпълнение на 
това споразумение не се прекратява;
2. по взаимно съгласие на страните.
3. в случай на неосигуряване на финансиране за дейностите по обществената поръчка, без за 
това Възложителят да дължи неустойки на потенциалните Изпълнители.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения, без затова да дължи неустойки на потенциалните Изпълнители.
(3) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от Възложителя с писмено 

уведомяване без срок на предизвестие по отношение на отделен потенциален изпълнител:
1. когато той не изпълнява свои задължения, посочени в това споразумение и/или
2. когато липсва изпълнение на възложена поръчка в договорения срок.
(4) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от Възложителя с писмено 
предизвестие по отношение на отделен потенциален изпълнител, когато изпълнението на 
поръчка, която му е възложена не отговаря изцяло на неговия предмет или е толкова лошо, че 
не може да послужи за целите за които е необходима (съдържа съществени недостатъци, които 
не могат да бъдат поправени).

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 17. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение 
на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените 
от това неизпълнение вреди.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да 
се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по настоящото 
споразумение.
(3) По смисъла на това Рамково споразумение непреодолима сила са обстоятелства от 
извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са 
били длъжни да предвидят или предотвратят.
(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа 
от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то тя е могла да бъде 
преодоляна.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно -  за 
преустановяване въздействието на непреодолимата сила.
(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по споразумението, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението му като цяло, страната, изпълнението на



чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява 
другата страна за спиране на изпълнението на споразумението до отпадането на 
непреодолимата сила.
(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила. страната, която е дала известието по ал. 6, в пет дневен (5) срок писмено 
с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на споразумението.
(8) Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по ал.6, не даде 
известие за възобновяване на изпълнението на споразумението, втората страна писмено с 
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за 
това, който не може да е по-кратък от пет (5) календарни дни.
(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала 
известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на споразумението, изправната страна има 
право да прекрати споразумението и да получи неустойката за неизпълнението му.
(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 18. (1) В случай, че Рамковото споразумение бъде прекратено по взаимно съгласие, 
страните не си дължат неустойки, но Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените и 
приети до прекратяването услуги.
(2) В случаите по чл. 16, ал. 1, 3 и 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на УЧАСТНИЦИТЕ в 
споразумението обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи, като в случаите по 
чл. 16, ал. 3 и ал. 4 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 % от стойността на договора.

XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 19. (1) За извършване на дейностите по Рамковото споразумение потенциален 

изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в 
офертата, въз основа на която е избран за потенциален изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
споразумението не може да бъде различно от посоченото в офертата на Потенциалният 
изпълнител.

(3) Потенциалният изпълнител не може да заменя посочените подизпълнители за 
изпълнение на споразумението, освен когато:

1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 
1 или 5 от ЗОП;

2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение;

3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;

(4) Потенциалният изпълнител отговаря за изпълнението на споразумението и при 
наличие на договор за подизпълнение.
(5) Потенциалният изпълнител няма право да сключва договор за подизпълнение с 

лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и да възлага 
изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената 
поръчка, на лица, които не са подизпълнители.

(6) Изпълнението на дейностите по споразумението от лице, с което Потенциалният 
изпълнител няма сключен договор за подизпълнение, се счита за неизпълнение на 
споразумението и е основание за едностранното му прекратяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(7) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 
подизпълнител, потенциалният изпълнител е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

(8) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на споразумението за подизпълнение.

(9) Потенциалният изпълнител е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по 
време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 
потенциалният изпълнител може да сключи нов договор за подизпълнение при спазване на 
условията и изискванията на чл.45, ал. 1 -  5 от ЗОП.

(10) Възложителят приема изпълнението на дейност по споразумението, за която 
Потенциалният изпълнител е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
изпълнителя и на подизпълнителя.

(11) При приемането на работата изпълнителят има право да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 
извършена от подизпълнителя.

(12) Възложителят извършва окончателното плащане по договора, след като получи от 
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети в 
присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(13) Ако Изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, 
Възложителят извършва окончателното плащане по договора, без да прилага ал.12.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на 
Споразумението са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
законните или упълномощените представители на Потенциалните Изпълнители или 
Възложителя.

(2) Неуредените условия на договорите в настоящето споразумение, се уреждат при 
подписване на всеки от тях.

(3) При противоречие между клаузите на настоящото рамково споразумение и тези 
на конкретния договор за възлагане на обществена поръчка, валидни ще бъдат клаузите на 
последния.

(3) Нищожността на някоя клауза от рамковото споразумение или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на споразумението като 
цяло.

(4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
рамковото споразумение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на 
такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 
Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Настоящото рамково споразумение се подписа в  еднообразни екземпляра -  три
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.



Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения: 
Приложение № 1- Ценови предложения;
Приложение № 2 -  Технически предложения;
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