
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bR

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 255 от 17.10.2017 година

Възложител: [ОБЩИНА МАКРЕШ]
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ ]
Адрес: [С. МАКРЕШ, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 88]]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Емил Йонов ] 
Телефон: [094600356]
E-mail: [makresh@b-trust.org
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[X] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) www.makreshba.com
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[ ] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги
Предмет на поръчката: [„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ И ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО 
БОТЕВ“ В С. РАКОВИЦА, ОБЩИНА МАКРЕШ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7, 
ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” НА ПРСР 2014-2020 Г.“ ПО ДВЕ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ПОДГОТОВКА НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАСПОРТ И ДОКЛАД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 
СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” НА ПРСР 2014-2020 Г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ПО МЯРКА 7, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” НА ПРСР 
2014-2020 Г.
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Кратко описание: [„Настоящата поръчка има за цел да избере изпълнители, който да изготвят 
обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, обследване 
за енергийна ефективност и подготви на технически проекти на Основно училище „Христо Ботев" 
в с. Раковица, Община Макреш, във връзка с кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или Разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 съгласно обявеното]

Място на извършване: [територията на община Макреш в село Раковица ]

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., безДЦС): [ 60 000 ]

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не

Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Наименование: [Обособена позиция №1 „ПОДГОТОВКА НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ и 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ДОКЛАД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7, ПОДМЯРКА 7.2. 
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" НА ПРСР 2014-2020 г. ]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 30 000 ]
Номер на обособената позиция: [ 2]

Наименование: [Обособена позиция №2 ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 
ИНФРАСТРУКТУРА" НА ПРСР 2014-2020 г]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 30 000 ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: l.He се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 
дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързани с тях 
лица,включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва 
дружество,регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,освен при наличие на 
изключенията по смисъла на чл.4 от закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързани с тях лица 
и техните действителни собственици.
2.Не могат да участват свързани лица

Изисквания за личното състояние: [За участниците ,не следва да са налице основанията по 
чл.54,ал.1от ЗОП.Участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 от ЗОП и има право да 
представи доказателства ,че е предприел мерки,които гарантират неговата надежност, въпреки 
наличието на съответните основания за отстраняване. ]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ Обособена позиция №1 
У частникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител следва да отговарят на
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изискванията на чл. 176 от ЗУТ и т. 1.2. да са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ), като лице по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ за извършване на обследване за 
енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания. В случай че 
участникът е чуждестранно лице, същият следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен.]

[Обособена позиция №2 У частникът и/или третото лице и/или неговия 
подизпълнител трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектантска 
правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране. В случай че участникът е чуждестранно лице, 
същият следва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата 
членка, в която е установен.]

Икономическо и финансово състояние: [. Участникът трябва да притежава валидна 

застраховка „Професионална отговорност при проектиране”, с минимален праг, 

отговарящ на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, 

причинени на други участници в поректирането и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за 

професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.176, ал.1 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България 

застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по 

чл.176, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е 

установен/ регистриран участника.]

Технически и професионални способности: 1. [През последните 3 (три) години от 
датата на подаване на офертата участникът, да е изпълнил успешно дейности с предмет 
и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Отнася се за всяка от особените 
позиции.
Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, следва да 
се разбира:
За Обособена позиция №1 - „Услуга, свързана със заснемане, техническо и енергийно 
обследване и съставяне на технически паспорт на сгради“
За Обособена позиция № 2 - „Услуга, свързана с изготвяне на технически проекти на 
сгради“
Доказване на посоченото изискване
Документите с които се доказва посоченото изискване - списък на услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената/ите услуга/и.

Пояснение: .. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сума, 

равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност,
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попадащи в обхвата на обществената поръчка. (§ 2, т. 67 отДР на ЗОП)

2.У частникът трябва да разполага със следните ключови експерти и персонал за 
изпълнение на дейностите:
Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на 
участниците
За Обособена позиция №1:
Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 176 от ЗУТ и т. 1.2. да са 
вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като 
лице по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ за извършване на обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните 
проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания.
В случай че участникът е чуждестранно лице, същият следва да е вписан в аналогичен 
регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
Важно: Участникът, включително наетият от него персонал и всички лица, който ще 
участват в изпълнението на предмета на поръчката, следва да не са участвали при 
проектирането, изграждането и експлоатацията на сградата, която подлежи на 
обследване и сертифициране и да не са участвали в изпълнението на енергоспестяващи 
мерки в нея, в съответствие с изискването на чл. 43, ал. 4 от ЗЕЕ. За доказване на това 
изискване, се подава декларация в свободен текст от всяко лице, включено в екипа на 
участника за изпълнение на дейностите.
За Обособена позиция №2:
Участникът трябва да разполага с екип от проектанти, отговарящи на следните 
минимални изисквания:
Всеки участник трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектанска
правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко:
о Част „Архитектурна” -  1 проектант;
о Част „Конструкции” -  1 проектант;
о Част „Електро” -  1 проектант;
о Част „ВиК” -  1 проектант;
о Част „ОВ” -  1 проектант;
о Част „Енергийна ефективност” -  1 проектант;
о Част „ПБЗ” -  1 проектант;
о Част „Пожарна безопасност” -  1 проектант;
о Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант.
Един проектант може да съвместява изработката на две или повече части от проекта, при 
условие, че има пълна проектантска правоспособност за съответната част. Едно и също 
лице -  проектант не може да фигурира при различни оференти.
Доказване на посочените изисквания 
Възложителят изисква от участниците да представят:
По обособена позиция №1
Копие на валидно удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2.от ЗУТ, а за 
проектанти валидно удостоверение от различни специалности с пълна проектантска 
правоспособност.
Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им следва да се включват 
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка 
на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ или документ, 
удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на 
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство;
Копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ към 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие, В случай че участникът е чуждестранно
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лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или 
удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. 
По обособена позиция № 2
Представят се в оригинал или четливо заверено копие:
- списък-декларация на експертите, които участника ще използва с посочване на 
образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които 
ще отговарят за извършването на услугата;
- декларация от всеки проектант за ангажираност съгласно член 51а от ЗОП;
- в съответствие на член 49 ал2 от ЗОП да се представят заверени копия на валидни 
удостоверенията за ППП за 2017 година ( пълна проектантска правоспособност от 
членовете на екипа).

Информация относно запазени поръчки (когато е прилож имо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[х] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [....... ] Тежест: [ ]

1. Концепция за изпълнение тежест 70
2. Ценово предложение тежест 30

Срок за получаване на офертите:
Дата: (26/10/2017) [....... ] Час: (чч:мм) [15:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: 25/01/2018 Час: (15:00:)

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [27/10/2017 9:00 часа]

Място на отваряне на офертите: [ В заседателната зала на община Макреш, община Макреш, 
област Видин]
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми: [X] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [МЯРКА 7, ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ 
В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” НА ПРСР 2014-2020 г]

Друга информация (когато е прилож имо): [....... ]
1. У частниците трябва да представят оферта ,която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, 
ППЗОП и на възложителя,посочени в обявата и документацията за участие.
2. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Към обявата ,в раздел „профил на 
купувача“ от интернет страницата на възложителя е публикувана документация ,съдържаща 
техническа спесификация, методика за оценка, образци на документи, проект на договор и 
указания за участниците.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [17/10/2017 година]
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