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Раздел III - Условия и ред за получаване на документацията за участие и за подаване на 
офертите. Промяна в документацията. Разяснения 

- Получаване на документацията за участие; 
- Промяна в документацията за участие; 
- Разяснения по документацията за участие; 

Раздел IV - Изисквания към участниците в откритата процедура 
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- Разглеждане, оценка и класиране на офертите; 
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ЧАСТ ВТОРА 
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

Раздел I 
ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА 
Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП. 
Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, 
съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. по 
обособени позиции (ОП), както следва: 
ОП № 1: гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 

ОП № 2: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 36 
ОП № 3: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл.144 

ОП № 4: гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 
ОП № 5: гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ 

ОП № 6: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А, 
съгласно Техническата спецификация. 

Поръчката се изпълнява в рамките на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради. 

2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ – не се 
предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

3. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – гр. Враца 
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – по  предложение на участника, но не 

по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на договора и предоставяне на 
необходимите данни от страна на Възложителя и Сдружението на собствениците, за всяка от 
ОП. 

5. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 
Възложителя, Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 
резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 
от ЗОП. 

6. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
Прогнозната (проектна) стойност на обществената поръчка е 103 000,00 лв. (сто и три 
хиляди лева) без ДДС, разпределени по ОП както следва: 

ОП № 1: гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 – 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева) без ДДС; 
ОП № 2: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 36 – 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС; 

ОП № 3: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл.144 – 16 500 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин 
лева) без ДДС; 

ОП № 4: гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 – 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) без ДДС; 
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ОП № 5: гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ – 26 500 лв. (двадесет и шест хиляди и 
петстотин лева) без ДДС; 
ОП № 6: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А – 9 000 лв. (девет хиляди лева) без ДДС; 

Стойността на поръчката се определя в български лева и се предлага от участника в 
Ценовата оферта (Плик № 3). 

Участник предложил цена по-висока от прогнозната, за съответната обособена 
позиция, съгласно обявлението и документацията, ще бъде отстранен от процедурата. 
Стойността на поръчката обхваща всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 
предмета на договора в описания вид и обем. 

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 
Заплащането на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извърши 
съгласно условията на проекта на договора, както следва: 
7.1. Авансово плащане в размер на 35 (тридесет и пет) % от приетата от Възложителя цена 

на договора, преведена по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу 
представена банкова гаранция на стойност равна на авансовото плащане без включен 
ДДС. Гаранцията за авансово плащане, следва да бъде в полза на Сдружението на 
собствениците за съответната обособена позиция, като в нея трябва да бъде посочено, че 
при плащане на средствата, те трябва да постъпват по сметката на Сдружението в ББР. 
Банковата гаранция се освобождава след приемане, без забележки, на извършената 
работа.  

7.2. Окончателно плащане в размер на 65 (шестдесет и пет) % от приетата от 
Възложителя цена на договора след приемане на извършената работа (без забележки) и 
представяне на фактура – оригинал. 

От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и др. дължими 
от Изпълнителя суми. 

Всички плащания се извършват в ЛЕВА (BGN), в 30 дневен срок от датата на 
представяне на фактурите. 
Договарянето, разплащането и финансирането на дейностите се извършват чрез 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от името и за сметка на сдружението на собствениците на всяка една от 
сградите посочени в предмета на поръчката. 
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Раздел II 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА СГРАДИТЕ: 

1. гр. Враца, ж.к. „Сениче“, бл. 74 

1.1. Идентификатор на сградата: 12259.1009.13.1 

1.2. Година на построяване: 1990 г.  
1.3. Вид на строителната система: ЕПЖС 

1.4. Брой етажи: 6, в т.ч.: надземни: 5, полуподземни: 1, подземни: 0 
1.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 4064 

1.6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 45 
Общината не разполага с проект за сградата. 

2. гр. Враца,ж.к. „Дъбника“, бл. 36 
2.1. Идентификатор на сградата:12259.1010.35.9; 12259.1010.35.10; 12259.1010.35.11; 

12259.1010.35.12; 12259.1010.35.13 
2.2. Година на построяване: 1980г.  

2.3. Вид на строителната система: ЕПЖС 
2.4. Брой етажи:  

- Идентификатор 12259.1010.35.9  Брой етажи.7, в т.ч.: надземни:6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.10  Брой етажи.7, в т.ч.: надземни:6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.11  Брой етажи.8, в т.ч.: надземни:7, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.12  Брой етажи.8, в т.ч.: надземни:7, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.35.13  Брой етажи.7, в т.ч.: надземни:6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

2.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 7394 
2.6. Брой самостоятелни обекти в сградата:111 

Общината не разполага с проект за сградата. 

3. гр. Враца,ж.к. „Дъбника“, бл. 144 
3.1. Идентификатор на сградата:12259.1010.24.17; 12259.1010.24.18;12259.1010.24.19; 

12259.1010.24.20 

3.2. Година на построяване:  
3.3. Вид на строителната система: едропанелна (ЕПЖС) 

3.4. Брой етажи:  

- Идентификатор 12259.1010.24.17: Брой етажи 7, в т.ч.:надземни: 1, полуподземни: 1, 
подземни: 0 
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- Идентификатор 12259.1010.24.18: Брой етажи 8, в т.ч.:надземни: 7, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.24.19: Брой етажи 7, в т.ч.:надземни: 6, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

- Идентификатор 12259.1010.24.20: Брой етажи 6, в т.ч.:надземни: 5, полуподземни: 1, 
подземни: 0 

3.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 4893 

3.6. Брой самостоятелни обекти в сградата:.72 
Общината разполага с проект за сградата. 

4. гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 45 
4.1. Идентификатор на сградата:12259.1012.234.15 

4.2. Година на построяване: 
4.3. Вид на строителната система: ЕК 

4.4. Брой етажи: 15, в т.ч.: надземни: 13, полуподземни: 1, подземни: 1 
4.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 3577 кв.м. 

4.6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 54 
Общината не разполага с проект за сградата. 

5. гр. Враца, ул. „Вежен“ № 7, бл. „Чавдар“ 
5.1. Идентификатор на сградата: 12259.1025.14.1 

5.2. Година на построяване: 
5.3. Вид на строителната система:ЕК 

5.4. Брой етажи: 20, в т.ч.: надземни: 18, полуподземни: 1, подземни: 1 
5.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 7958 кв.м. 

5.6. Брой самостоятелни обекти в сградата:108 
Общината не разполага с проект за сградата. 

6. гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 2А 
6.1. Идентификатор на сградата: 12259.1008.190.2 

6.2. Година на построяване:1980г. 
6.3. Вид на строителната система:ЕПК 

6.4. Брой етажи: 6, в т.ч.: надземни: 5 , полуподземни: 1, подземни: 0 
6.5. Обща разгъната застроена площ на сградата (кв. м): 2671 кв.м. 

6.6. Брой самостоятелни обекти в сградата: 64 
Общината не разполага с проект за сградата. 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 
Обследването за енергийна ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка следва 
да се извърши по реда, правилата и процедурите, регламентирани от законодателството в 
Република България: ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. 
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С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява нивото на 
потребление на енергия, определят се специфичните възможности за намаляването му и се 
препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява 
енергийните характеристики на сградите в експлоатация, актуалното потребление на енергия 
и съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. Оценката на 
енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие 
изпълнение на отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната 
ефективност. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за предмет: 
1. идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за 

осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, 
анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

2. разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и 

на съотношението "разходи – ползи"; 
4. оценка на спестените емисии CO2 в резултат на прилагането на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност; 
5. анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за 

доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на 
възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката 
на показателите за годишен разход на енергия в сградата. 

Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи: 

1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; 
2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни 

потоци, в т.ч. от възобновяеми източници; 
3. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни; 

4. електроснабдителните системи; 
5. осветителните системи; 

6. системите за осигуряване на микроклимата; 
7. системите за гореща вода за битови нужди; 

8. сградните ограждащи конструкции и елементи. 
Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и дейности: 

1. подготвителен етап, който включва следните дейности: 
a) оглед на сградата; 

б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и 
разходите за енергия за представителен предходен период от време, както и проверка за 
изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;  
2. етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва 

следните дейности: 
а) анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението; 

б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на 
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енергопотребление; 

в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите 
процеси и системи; 

г) обработване и детайлизиран анализ на данните; 
д) анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; 

е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното 
подобряване; 

3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който 
включва следните дейности: 

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
б) остойностяване на мерките, определяне на годишния размер на енергоспестяването, 

подреждане на мерките по показател "срок на откупуване"; 
в) формиране на пакети от мерки, определяне на годишния размер на 

енергоспестяването с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки и технико-
икономическа оценка на пакетите от мерки; 

г) анализ и оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените 
мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

4. заключителен етап, който включва следните дейности: 
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; 

б) представяне на доклада и резюмето на общината/СС на сградата. 
Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме. 

Докладът съдържа: 
1. подробно описание на сградата, вкл. режими на обитаване, конструкция и 

енергоснабдяване; 
2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи; 

3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, 
разпределение и потребление на енергия; 

4. енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните 
енергоносители; 

5. сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 
6. оценка на специфичните възможности за намаляване на разхода за енергия; 

7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на 
енергийната ефективност; 

8. анализ и оценка на годишното количество спестени емисии CO2 в резултат на 
разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

9. информация за собственика, собствеността. 
Резюмето съдържа кратка информация относно: 

1. адреса на сградата; 
2. идентификацията на изпълнителя; 

3. кратко описание на сградата; 
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4. обща информация за енергопотреблението; 

5. базовата линия на енергопотреблението и специфичния разход на енергия на сградата; 
6. класа на енергопотребление на сградата; 

7. предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност; 
8. информация за собственика, собствеността. 

Резюмето се изготвя по образец – приложение № 2 от Наредба № І6-1594 от 2013 г. за 
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания 
на сгради. 
Оценката на енергийните спестявания има за цел да определи количеството спестена енергия 
в сградите спрямо предишно базово състояние/базова година вследствие на въведени мерки 
за повишаване на енергийната ефективност и да докаже степента на постигане на 
индивидуалните цели за енергийни спестявания. 
Постигнатите енергийни спестявания се доказват не по-рано от една година след въвеждане 
на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия в 
сградите чрез:  

1. обследване за енергийна ефективност – при комплексно изпълнени мерки в сградите за 
постигане на изискванията за енергийна ефективност; или 

2. прилагане на методиките, утвърдени при условията и по реда на наредбата по чл. 9, ал. 2 
ЗЕЕ – при изпълнение на отделни енергоспестяващи мерки.  

Количествените и качествените характеристики на енергийните спестявания, постигнати в 
резултат на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност, се 
потвърждават чрез удостоверения за енергийни спестявания. 
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 № І6-1594 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.  
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;  
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- 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-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/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.  
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-
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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 нормативното 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.  

Избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното 
обследване и съдържащи технически параметри на показателите за разход на енергия по 
същество представляват технико-икономическото задание за възлагане и разработване на 
инвестиционен строителен проект.  

Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ: „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 
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енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите 
резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.  
ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА: 

 дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни 
сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото 
обследване; 

 обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, 
фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

 изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 
задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:  

 По външните сградни ограждащи елементи: 

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 
покриви, подове и др.). 

 По системите за поддържане на микроклимата: 

- основен ремонт, модернизация или 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; 

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

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

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

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на 
сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 
топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;  

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 
осветлението в общите части на жилищната сграда; 

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 
градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до 
сградата;  

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 
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 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 
мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на 
общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с 
енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи 
са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, 
нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на 
дограма в самостоятелния обект.  

По програмата 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, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради. 
По програмата няма да се финансират: 

 Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. 

 Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

 Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти. 

ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗГОТВЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СЕ ПРЕДАВАТ 
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Доклад за резултатите от обследването за енергийна ефективност – 5 екземпляра на 
хартиен и 2 на електронен носител; 

2. Резюме за резултатите от обследването за енергийна ефективност - 5 екземпляра на 
хартиен и 2 на електронен носител във формат на файла .xls; 

3. Сертификат оригинал – 3 екземпляра на хартиен и 2 на електронен носител;  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 ЗЕЕ – 3 екземпляра на хартиен 

и 2 на електронен носител; 
5. Протокол по образец - приложение № 4 по чл.19 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 

2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради. 

СПЕЦИФИЧНА НОРМАТИВНА БАЗА 
1. Закона за устройство на територията (ДВ бр. 1/2001 г., последно изм. ДВ. бр. 79 от 13 

Октомври 2015 г.) 
2. Закон за енергийна ефективност ДВ. бр. 35 от 15 Май 2015 г. 

3. Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. – ДВ. бр. 85 от 
2009 г., изм. – ДВ. бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) 

4. Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Обн. ДВ. бр.101 от 22 
Ноември 2013 г. 

Всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с енергийната ефективност. 

Списък на съкращенията 
СС Сдружение на собствениците 

СО Самостоятелен обект 
ССО Собственик на самостоятелен обект 
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ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕСМ Енергоспестяващи мерки 
БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ЕПЖС Едропанелно жилищно строителство 
ППП Пакетно повдигани плочи 

ЕПК Едроплощен кофраж 
ЗУЕС Закон за управление на етажната собственост 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 
ЗЕ Закон за енергетиката 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 
ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗОП Закон за обществените поръчки 
ЗТИП Закон за техническите изисквания към продуктите 

КСС Количествено-стойностна сметка 
СМР Строителни и монтажни работи 

ББР Българска банка за развитие 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ЗИФП Заявление за интерес и финансова помощ 
Възлагането на настоящата обществена поръчка е свързано с изпълнението на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален 
способ. 
Основна цел на програмата е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се 
осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, 
топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:  

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 
намаляване на разходите за енергия; 

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 
на сградите;  

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 
развитие. 

В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ 
на СС, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за 
подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.  
Безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, 
регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради. 
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: 
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК 
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(едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни 
обекта с жилищно предназначение. 

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. 
Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата 
сграда. 
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. 
Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност може да се 
предоставя само на СС на допустима сграда.      Съгласувал: 

                                                                        /арх.Д.Дилков/ 
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Раздел III 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  
ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА. РАЗЯСНЕНИЯ. 

Получаване на документацията за участие 
1. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет 

страница на Община Враца - www.vratza.bg, раздел „Профил на купувача” (03-2015-099). 

Промяна в документацията за участие 
2. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 

заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 

3. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението 
и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата. 

4. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 
обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите 
и/или доставките по обявения предмет на поръчката. В решението възложителят определя и 
нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък 
от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато 
промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на 
поръчката. 

5. След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава 
обявените срокове в процедурата. 

Разяснения по документацията за участие 
6. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до изтичането на срока за нейното получаване. Възложителят изпраща разясненията 
в 4-дневен срок от постъпването на искането. 

7. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от три дни, възложителят е 
длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, 
колкото е забавата. 

8. Всички разяснения по документацията за участие и уведомления за настоящата 
поръчка ще се публикуват само на електронната страница на Община Враца – www.vratza.bg, 
раздел „Профил на купувача”. 

Раздел IV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 
Общи изисквания към участниците 

9. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, 
предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), и на изискванията на Възложителя, 
посочени в настоящата документацията за участие.  
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10. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 
участник, който: 
10.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

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

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

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

10.2. е обявен в несъстоятелност; 
10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 
10.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

10.5. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са „свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а 
от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 
10.6. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

11. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по предходната точка се прилагат и за подизпълнителите. 

12. Когато участникът е обединение, всеки член на обединението трябва да отговаря на 
изискванията на т. 10 от настоящите указания. 

13. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 
10 с декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се 
включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 
служебно на възложителя. 

14. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2, т. 3 и т. 4 от 
ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 
включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им безплатно на възложителя. 

15. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е” от ЗОП се прилагат, както следва: 

15.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

15.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
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15.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

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

15.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
15.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

15.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника; 

15.8. в случаите по т. 15.1-7 - 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. 

16. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници 
в една и съща процедура. 

17. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-
дневен срок от настъпването им.  

Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица: 
18. Когато участник в процедурата е обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се прилага копие на 
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият. 

19. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.  

20. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 
21. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
22. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

22.1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

22.2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” (когато е приложимо), т. 4 и т. 5 от ЗОП се 
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

23. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица, преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва 
да се представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна 
регистрация. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически 
лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 
установени. 

Условия за участие на подизпълнители: 
24. Участникът трябва да посочи в офертата си видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложи на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Лице, 
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което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 
да представя самостоятелна оферта. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по 
чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

Условия за участие на чуждестранни лица: 
25. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 
от обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 

26. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
предходната точка с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

27. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за 
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:  

27.1. документи за удостоверяване липсата на посочените обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
от ЗОП, издадени от компетентен орган, или  

27.2. извлечение от съдебен регистър, или  
27.3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 
е установен. 

28. 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.  

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

30. Във всички случаи, в които участниците представят документи/доказателства, 
различни от поисканите и удостоверяващи факти с правно значение, се посочва 
приложимото право, в което е регламентирано издаването на такъв документ.  

31. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, 
които са на чужд език, се представят и в превод. 

Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП – „Официален превод” е 
превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните 
работи за извършване на официални преводи. 

Критерии за подбор на участниците в откритата процедура 

32. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за техническите възможности и квалификация: 
32.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 3 (три) услуги, еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка (енергийно обследване, сертифициране на 
сгради и предписване на ЕЕМ на съществуващи сгради) на жилищни сгради и/или смесени 
сгради по смисъла на: 

- чл. 6, ал. 3 – без т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи; 
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- и/или на чл. 8, ал. 2 – без т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи.  

Важно! Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

32.2. Участниците трябва да са вписани в регистъра по чл. 44, ал 1 от ЗЕЕ (чл.23а, ал.1. 
от ЗЕЕ – отм.) за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради (регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за 
обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи 
сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, 
реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на 
квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по 
обследване и сертифициране) 
Важно! Участникът доказва регистрацията си в регистъра чрез посочване на 
регистрационен номер или представяне на копие на  удостоверение за наличието на такава 
регистрация. Обстоятелството се посочва в Списък на техническите лица, отговарящи за 
извършването на услугата. 
Забележка! Лицата, завършили обучение в друга държава - членка на Европейския съюз, 
или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверяват това обстоятелство със 
съответен документ, като същият следва да бъде приет от българско висше техническо 
училище, на което е представен, след установяване на съответствието между 
съдържанието на учебните планове.  
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. 

Възложителят ще отстранява от процедурата участници, които не отговарят на 
поставените минимални изисквания. 

Раздел V 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 
Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата. 

33.  При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. 

34. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. 

35. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

36. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и 
общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до 
отхвърляне на офертата. Не се допуска представяне на варианти в офертите. 

37. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 
определен в настоящата документация.  
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38. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с 
оригинала” и собственоръчен подпис на лицето, извършващо заверката. 

39. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. 
Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции. 

40. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът представя 
документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в 
изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален (чл. 56, ал. 4 от ЗОП). 
Лицето, извършило превода полага подпис и вписва имената си под превода.  

41. Всички листи в офертата и на приложенията към нея трябва да бъдат 
номерирани и подредени съгласно списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

42. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 

43. Представените в процедурата документи не подлежат на връщане. 
44. Офертата се изготвя в един комплект – оригинал и се представя в запечатан 

непрозрачен плик/пакет. 
45. Върху плика с офертата се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата 

обществена поръчка: 

 До ОБЩИНА ВРАЦА 

 ул. „Стефанаки Савов” № 6 
 гр. Враца 3000 
За участие в открита процедура с предмет::   Обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, съгласно ЗЕЕ и при 
условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. (03-2015-099) 

 „ЗА ОП № ...” 
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 

46. Офертите се подават по реда, описан в настоящите указания, в стая 64, ет. 2 в 
сградата на Община Враца, в срок съгласно посочения в обявлението. 

47. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на 
получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на приносителя се 
издава документ. 

48. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 47. 

49.  Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително 
форсмажор. 

50. В случай на неприемане на офертата възложителят дължи на участниците единствено 
внесената гаранция за участие при условията на настоящите указания. 

51. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може 
да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие в процедурата. 
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52. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно 
изписан текст: „Допълнение/Промяна към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване 
на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си. 

53. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на 
офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в 
процедурата. 

Съдържание на офертата 
54. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни 

запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

- ПЛИК № 1 с надпис: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят 
документите и информацията по 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП. 

- ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в 
който се поставя техническото предложение и ако е приложимо – декларацията по 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

- ПЛИК № 3 с надпис  „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа ценовото 
предложение на участника. 

Върху всички пликове в офертата (№ 1, № 2 и № 3) се изписва и наименованието на 
участника. 

55. Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 
55.1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от 
участника (Приложение № 1)  
55.2. Оферта – Представяне на участника, което включва 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 (Приложение № 2); 

55.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 (без б. „e”), т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП (оригинал) – (Приложение № 3); 

55.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не 
е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

55.5. Доказателства за техническите възможности и квалификация: 

55.5.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 
на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената услуга (Приложение № 4). 

55.5.2. Списък на техническите лица, отговарящи за извършването на услугата, с 
посочване на образованието и професионалната квалификация на лицата 
(Приложение № 5) 

55.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 
ЗОП (оригинал) – (Приложение № 6). 
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55.7. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на 
обществената поръчка участникът трябва да посочи: видовете работи от предмета 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял 
в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 
(Приложение № 7). Всеки от предвидените подизпълнители следва да попълни и подпише 
приложените към настоящата документация:  

55.7.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 8) и 

55.7.2.  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 без б. „e”, т. 
2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3). 

55.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (оригинал) – 
(Приложение № 9). 

55.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, 
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител.  

Забележка: Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 
подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато 
упълномощителят е чуждестранно лице, пълномощното се представя и в превод на 
български език. 
55.10.  

56. Съдържание на ПЛИК № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА”: 
56.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 10), 
включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага: 

56.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (оригинал) - изготвя се и се подписва по 
приложения към настоящата документация образец (Приложение № 11); 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички 
изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие и да е 
подписано от лицето, което управлява и представлява участника по актуална регистрация 
или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише 
предложението. 

57. Съдържание на ПЛИК № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 
57.1. Ценово предложение (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения към 
настоящата документация образец (Приложение № 12) 

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за качественото и 
точно изпълнение на предмета на поръчката и да е подписано от лицето, което управлява 
и представлява участника по актуална регистрация или от пълномощник с изрично 
нотариално заверено пълномощно да подпише предложението.  

Важно! Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в 
каквато и да е форма извън този плик. 

Валидност на офертите 
58. Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти (техническото 

и ценовото предложение) за период от 120 календарни дни от датата, определена за краен 
срок за получаване на оферти, съгласно обявлението. 
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59. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 
той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 
валидност на офертата си, се отстранява от участие.  

Раздел  VІ 
ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ 

Гаранцията за участие в процедурата:  
60. Съгласно чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие.  

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 
61. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 
(пет) % от стойността на договора без ДДС. 

62. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми: 
парична сума или банкова гаранция. Определеният за изпълнител избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение. 

- Паричната сума следва да бъде внесена предварително по следната банкова сметка на 
Община Враца:  

 IBAN: BG36STSA93003300146537;  

 BIC: STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, Финансов център гр. Враца.  
- Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена 

в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност - 30 дни 
след изтичане Срока на изпълнение. Гаранцията за изпълнението на договора се 
задържа и освобождава в съответствие с договорните условия. 

63. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията. 

64. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за 
сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати 
необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциятя така, че размерът на 
гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 

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

Раздел VІІ 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

Разглеждане, оценка и класиране на офертите 
66. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от специално 

назначена от Възложителя комисия. 
67. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата на Община Враца, в която се извършва отварянето. 

68. 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 
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плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише плик № 3 на останалите участници. 

69. В присъствието на лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП 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 
документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка 
по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

70. След извършването на действията по предходните точки приключва публичната част 
от заседанието на комисията. 

71. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

72. 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 предходната точка и изпраща протокола на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача.  

73. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването 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.  

74. След изтичането на срока по предходната точка комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда 
документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

75. Комисията при необходимост може по всяко време: 
75.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 
75.2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

76. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. 

77.  В случаите по предходната точка възложителят уведомява Комисията за защита на 
конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

78. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

78.1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от 
ЗОП; 

78.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 (без б. „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 
от ЗОП; 

78.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя; 
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78.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 

78.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор. 

79. Оценяването на офертите се извършва по критерий „Най-ниска цена”. 

80. Критерият по предходната точка се прилага за оценяване на оферти, които:  

- отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и  

- са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 
без б. „е”, т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, 
определени от възложителя. 

81. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на възложителя, не се отваря. 

82. Комисията, чрез съобщение, ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Враца - www.vratza.bg, 
раздел „Профил на купувача”, датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите 
оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на 
ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

83. Комисията разглежда, оценява и класира подадените оферти на участниците в 
съответствие с разпоредбите на чл. 68 - чл. 71 от ЗОП. 

84. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаване на искането за това. 

85. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, 
че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 
от процедурата. 

86. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „най-ниска цена“ 
и тази цена се предлага в две или повече оферти. Комисията ще обяви предварително (най-
късно 2 дена преди определената дата) на интернет страницата на Община Враца 
www.vratza.bg датата, часа и мястото на провеждане на публичен жребий, при което право да 
присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Жребият ще се проведе, независимо от това, 
дали присъстват всичките класирани на първо място участници. 

Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор 
87. Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

88. Възложителят изпраща решението по предходната точка на участниците в тридневен 
срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, 
ал. 4 от ЗОП. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола 
на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на 
участниците. 
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89. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 

90. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител. 

91. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

92. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по предходната 
точка. 

93. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането 
в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително 
изпълнение. 

94. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 
срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият 
заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати. 

95. При подписване на Договора изпълнителят е длъжен да спази изискванията, 
предвидените в чл. 42, ал. 1 от ЗОП. 

96. Възложителят, на основание чл. 42, ал.1, т. 4 от ЗОП, изисква при подписване на 
договора, участникът, определен за изпълнител, да представи заверени копия на: 

96.1. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал 1 от ЗЕЕ. 
96.2. Удостоверенията за квалификация, за обследване на сгради, на лицата - 
консултанти по енергийна ефективност. 

97. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с 
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП и на предходната точка; 

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 

Договор за подизпълнение 
98. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 

в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

99. Изпълнителите нямат право да: 
99.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 
ал. 1 или ал.5 от ЗОП; 
99.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
99.3. 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; 
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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. 

100. 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. 

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

102. Не е нарушение на забраната по т. 99 и по предходната точка доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато 
такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 
част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение. 

103. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по т. 101 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 
изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 
изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 

104. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
изпълнителя и на подизпълнителя. 

105. 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. 

106. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена 
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по 
реда на т. 104. 

107. Предходната точка не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП. 

Раздел VІІІ 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 
108. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид. 
109.  Обменът на информация ще се извършва по електронен път при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или по факс. Достатъчно е 
достигането до адресата по поне един от посочените начини. 

110.  Заинтересованите лица/участниците могат да изпращат писма и уведомления до 
възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или 
по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено 
в обявлението за обществената поръчка. Получени, по факс или по електронната поща, 
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уведомления и/или искания от заинтересовани лица/участници, след 17:00 часа, се считат за 
получени на следващия присъствен ден.  

111. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 
документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с 
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по 
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

112. Решенията се приемат за редовно съобщени, ако са изпратени на посочения от 
адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано 
съобщение, потвърждаващо изпращането.  

113.  За получено писмо или уведомление по време на откритата процедура ще се счита 
това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил 
своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае 
да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до 
адреса известен на изпращача. 

114.  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 заявленията за участие и офертите. 

Раздел IХ 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 

115.  При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 
настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 
последователност: 

- Решение за откриване на процедурата;  

- Обявление за обществена поръчка; 

- Указания към участниците в откритата процедура; 

- Проект на договор; 

- Приложенията в Раздел Х от документацията.  

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета 
на обществената поръчка. 

 


