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3.  Място  на  изпълнение  –  НИМХ-БАН, Република  България,  град  Ахтопол, 
местност „Айроди”.

4.  Начин  на  образуване  на  предлаганата  цена  - цената  се посочва в лева,  без 
ДДС. В оферираната цена да бъде включена стойността на необходимите материали, 
труд,  оборудване,  съоръжения,  механизация,  транспорт,  изпълнение  на  работите  и 
всички други разходи, свързани с изпълнението на предмета на строителството.

5.  Начин  на  плащане  - по  банков  път,  по  сметка  на  изпълнителя,  съгласно 
условията на договора (Приложение № 6).

6. Гаранционен срок - по предложение на участника, но не по-кратък от 5 (пет) 
години,  съгласно  Наредба  № 2  от 31 юли  2003 г.  за  въвеждане  в експлоатация  на 
строежите в Република  България  и  минимални  гаранционни  срокове за  изпълнени  
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Качеството на влаганите материали и продукти ще се доказва с декларация от 
производителя  или  от  неговия  упълномощен  представител  (съгласно  Наредбата  за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти)  за  съответствието  на  строителния  продукт  и  сертификати  за  произход. 
Възложителят,  чрез  свои  представители,  ще  осъществява  контрол  по  време  на 
изпълнението на видовете СМР.

8.  Да  не  се  допуска  замърсяване  на  терена  със  строителни  материали  и 
отпадъци.

9.  Срок на валидност на офертите – не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни  
дни, считано от датата, определена като краен срок за получаването им.

 10. Оферта за изпълнение може да подаде всяко физическо или юридическо лице,  
както и техни обединения, което(които) отговаря(-т) на следните условия:

10.1. Участникът трябва да е вписан към датата, определена като краен срок за 
получаване  на  оферти,  в  Централния  професионален  регистър  на  строителя  при 
Камарата  на  строителите  в България  за  изпълнението  на  строежи от пета  или  по-
висока категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или 
за  изпълнението  на  отделни  видове  строителни  и  монтажни  работи,  посочени  в 
Националната  класификация на икономическите дейности,  позиция „Строителство“, 
и относими към предмета на поръчката. Вписването в съответен регистър на държава 
- членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за  
Европейското  икономическо  пространство,  има  силата  на  вписване  в  Централния  
професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

10.2. Към  датата,  определена  като  краен  срок  за  получаване  на  оферти, 
участникът  трябва  да  има  валидна  застраховка  професионална  отговорност  за 
строител, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за 
задължително  застраховане  в  проектирането  и  строителството за минимална 
застрахователна сума за строител за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 
5 от ЗУТ - 70 000 лв., или за по-висока  застрахователна сума за строител  за строежи 
по-висока  категория  или  за  застрахователна  сума  за  строител за  изпълнението  на 
отделни видове СМР.

10.3. Участникът  трябва  да  разполага  с  обектов  технически  ръководител 
(строителен инженер или строителен техник), който ще отговаря за изпълнението на  
възложения обект.

10.4. Когато  участникът  е  обединение,  което  не  е  юридическо  лице, 
изискванията по т. 10.1, т. 10.2 и т. 10.3 се прилагат за обединението  участник, а не 
към  всяко  от  лицата,  включени  в  него,  с  изключение  на  съответна  регистрация, 
представяне  на  сертификат  или  друго  условие,  необходимо  за  изпълнение  на  
поръчката,  съгласно  изискванията  на  нормативен  или  административен  акт  и 
съобразно разпределението  на  участието на  лицата  при  изпълнение  на  дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението. 

10.5. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
физическо или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1 или ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
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10.6. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице,  за  което  в  държавата,  в  която  е 
установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 

10.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
Лице,  което  участва  в  обединение  или  е  дало  съгласие  и  фигурира  като 
подизпълнител  в офертата  на  друг  участник,  не  може да  представя  самостоятелна 
оферта.  В настоящата  процедура  за  възлагане  на  поръчката  едно  физическо  или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
          11. Оценяване и критерий за оценка на офертите: Оценяват се техническите и 
ценовите  предложения  само  на  тези  участници,  които  отговарят  на  условията,  
посочени в документацията за участие. Критерий за оценка на офертите - „най-ниска 
цена“.  Взема  се  предвид  предложената  с  Количествено-стойностната  сметка  на 
участника крайна обща цена, без ДДС (данък добавена стойност).  На първо място се 
класира участникът с най-ниска предложена цена.

12.  Офертите на участниците следва да съдържат:
12.1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона  за търговския регистър,  когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът  
е физическо лице. 

12.1.2. Копие  от  удостоверение  за  актуално  състояние  или  единен 
идентификационен  код  съгласно  чл.  23  от  Закона  за  търговския  регистър,  когато 
участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът 
е  чуждестранно  юридическо  лице,  той  прилага  еквивалентен  документ  на  съдебен 
или административен орган от държавата, в която е установен;

12.2. При  участници  обединения  -  документ  (договор,  учредителен  акт  или  
друго),  подписан  от  лицата  в  обединението,  в  който  задължително  се  посочва 
представляващият обединението;

12.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.  1 и ал.  5 от  ЗОП, 
попълнена в съответствие с приложения образец - Приложение № 4.

12.3.1. Декларация  за  липса  на  обстоятелствата  по  чл.  47,  ал.  1  от  ЗОП, 
приложима  само  за        чуждестранните  физически  или  юридически  лица  ,  когато 
участвуват самостоятелно или в обединение – Приложение № 4а.

12.4. Копие  от  валидно  удостоверение  за  вписване  в  Централния  
професионален  регистър  на  строителя  при  Камарата  на  строителите  в България  за  
изпълнението на строежи от пета или по-висока категория по чл. 137, ал.  1 от ЗУТ 
или за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в 
Националната  класификация на икономическите дейности,  позиция „Строителство“, 
и относими към предмета на поръчката. Вписването в съответен регистър на държава-
членка на  Европейския съюз, или  на  друга  държава - страна  по Споразумението за 
Европейското  икономическо  пространство,  има  силата  на  вписване  в  Централния  
професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

12.5. Копие  от  валидна  застраховка  професионална  отговорност  за  строител,  
съгласно  чл.  171,  ал.  1  и  чл.  172  от  ЗУТ  и  Наредбата  за  условията  и  реда  за 
задължително  застраховане  в  проектирането  и  строителството за минимална 
застрахователна сума за строител за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 
5 от ЗУТ - 70 000 лв., или за по-висока  застрахователна сума за строител  за строежи 
по-висока  категория  или  за  застрахователна  сума  за  строител за  изпълнението  на 
отделни видове СМР.

12.6. Данни  за  обектовия  технически  ръководител  (строителен  инженер  или 
строителен  техник),  който  ще  отговаря  за  изпълнението  на  възложения  обект,  с 
посочване на: трите имена на лицето,  образование и брой години  опит на лицето в 
сходни обекти, ако има такъв опит. 

12.7. Декларация  за  извършен  оглед  на  обекта  -  представя  се  като  част  от 
Ценовото  предложение;  огледът  на  обекта  се  осъществява  чрез  Илия  Анестие – 
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моб. тел. 0889 210 779. Огледът на мястото на изпълнение /обекта/ не е задължителен,  
но е препоръчителен.

12.8.1. Техническо  предложение,  попълнено  в  съответствие  с  приложения 
образец - Приложение № 2;

12.8.2. Ценово предложение, попълнено в съответствие с приложения образец - 
Приложение № 3;

12.9. Декларация за използване / неизползване на подизпълнители, попълнена в 
съответствие с приложения образец - Приложение № 5.

13.  Когато  предвижда  участие  на  подизпълнители,  участникът  посочва 
фирмите/имената  на  подизпълнителите,  вида  на  работите,  които  ще  извършват,  и 
дела на тяхното участие. Участникът е длъжен да представи за всеки от посочените от 
него подизпълнители документите по т. 12.1.1., т. 12.1.2., т. 12.3. (ако е приложимо и  
т. 12.3.1.), т. 12.4., т. 12.5. и т. 12.6.

14.  Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по 
т. 12.1.1.,  12.1.2.  и  т.  12.3. (ако  е  приложимо  и  т.  12.3.1.),  се  представят  за  всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по т. 12.4., 
12.5. и т. 12.6. се представят само за участниците,  чрез които обединението доказва 
съответствието  си  с  изискванията  на  т.  10.1.,  10.2.  и  т. 10.3.  от  настоящата 
документация, а документите по т. 12.2., 12.7., 12.8.1., 12.8.2. и т. 12.9. се представят 
общо от името на обединението.

15.  Офертата и всички представени с офертата оригинални документи, изготвени 
от  участника,  следва  да  носят  подписа  на  лице,  което го  представлява  и  да  бъдат  
подпечатани  с  печата  на  участника.  Всички  представени  с  офертата  копия  от 
документи следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“,  свеж 
печат и подпис на лице с представителни функции.

16.  Срок за получаване на офертите: 09.10.2013 г. (сряда), 16:00 часа.
17.  Офертите  се  представят  в  деловодството  на  Национален  институт  по 

метеорология  и хидрология при БАН, гр.  София, бул. „Цариградско шосе“ № 66, ІІ 
етаж,  деловодство,  в запечатан  непрозрачен плик, съдържащ надпис  с предмета  на 
поръчката,  наименование  на  участника,  адрес  за  кореспонденция,  телефон  и  по  
възможност  факс  и  електронен  адрес. При  приемане  на  офертата  върху  плика  се 
отбелязва входящ номер и дата, за което на приносителя се издава документ.

18.  Комисия,  назначена  от възложителя,  ще получи,  разгледа,  оцени  и  класира 
представените  оферти.  Участниците  ще  бъдат  уведомени  за  резултатите  от 
разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

19.  С  класирания  на  първо  място  участник  ще  бъде  сключен  договор  за 
изпълнение на поръчката в съответствие с проекта на договор - Приложение № 6 към 
настоящата документация, допълнен с всички предложения от офертата, въз основа на  
която е определен за изпълнител.

20.  При подписване на договора участникът, определен за изпълнител,  трябва да 
представи: 
20.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на  

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
20.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
20.3. при необходимост – в случай  че представените в офертата са изтекли   -  

копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър 
на строителя при Камарата на строителите в България и копие от валидна застраховка 
професионална  отговорност  за  строител,  съгласно  изискванията  на  настоящата 
документация за участие.

21. Разяснения по публичната покана и приложенията към нея: В срок до 16:00 ч. 
на  04.10.2013  г.  (петък)  заинтересованите  лица  могат  да  изискват  от  възложителя 
писмено  разяснения  по  публичната  покана  и  приложенията  към  нея.  Въпросите 
следва  да  бъдат  изпратени  на  вниманието  на  Директора  на  НИМХ-БАН,  на  факс 
номер  02  /  988 03 80 и  по  електронна  поща  на  адрес:  margarita.petkova@  meteo  .bg  . 
Възложителят ще отговори на въпросите писмено в срок до 16:00 ч. на 07.10.2013 г. 
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(понеделник),  като разясненията  ще бъдат публикувани  на  Интернет страницата  на  
Възложителя НИМХ-БАН - http://www.  meteo  .bg/   в рубриката „Обществени поръчки и 
ремонти”.

Всички  представени  по  процедурата  документи  остават  в  архива  на 
Възложителя.

За неуредените  въпроси  се прилагат  разпоредбите на  Закона  за  обществените 
поръчки.

Приложения към настоящата документация: 

1. Техническо задание за възлагане на поръчката - Приложение № 1;
2. Образец  на  техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  - 

Приложение № 2;
3. Образец  на  ценово  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  - 

Приложение № 3;
4. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 

- Приложение № 4.
5. Образец на  Декларация  за липса на  обстоятелствата по чл. 47, ал.  1 от ЗОП, 

приложима само за        чуждестранните физически или юридически лица, когато   
участвуват самостоятелно или в обединение - Приложение № 4а.

6. Образец  на  Декларация  за  използване  /  неизползване  на  подизпълнители  - 
Приложение № 5.

7. Проект на договор за изпълнение на поръчката - Приложение № 6.
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     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ

за представяне на оферта за избор на изпълнител на строителство по
чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Полагане на топлоизолация на сграда със специално предназначение в гр. Ахтопол”,  
находяща се в гр. Ахтопол, местност „Айроди”

1. Количествена сметка

ОБЕКТ: „Полагане на топлоизолация на сграда със 
специално предназначение в гр. Ахтопол”, находяща се в 

гр. Ахтопол, местност „Айроди”
 

 

№ Вид на СМР Мярка К-во

1
Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна 
система 10 см стиропор кв.м 34,00

2
Доставка и полагане на фасадна топлоизолационна 
система 5 см стиропор кв.м 538,00

3 Доставка и полагане на  водооткапващ профил л.м 50,00

4 Доставка и монтаж на ръбохранители л.м 155,00

5 Доставка на  профил за ъгли с мрежа – пластмасов 10*15 л.м 155,00

6 Изиждане на 3 бр. ъгли с  тухли /ширина 0,25 м/ кв.м 3,00

7 Къртене на мазилка /северна фасада/ кв.м 50,00

8
Полагане на външна минерална мазилка /драскана 
структура/ кв.м 538,00

Оглед  на  мястото на  изпълнение  /обекта/:  Огледът  на  мястото на  изпълнение  не  е 
задължителен,  но  е препоръчителен. Огледът  може да  бъде извършван  до крайния 
срок за получаване на оферти. Огледът на обекта се осъществява чрез  Илия Анестиев 
–  моб. тел. 0889 210 779. 

Прогнозната  стойност  на  поръчката  е  25  000  лева  без  ДДС. Тази  стойност  не  е 
максимална.  Оферти  надвишаващи  тази  стойност  няма  да  бъдат  отстранявани,  но 
Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата в случай че всички оферти,  
които  отговарят  на  предварително  обявените  от  възложителя  условия,  надвишават 
финансовия ресурс, който той може да осигури.

2.  Срок  за  изпълнение  на  поръчката:  не  повече  от  45  (четиридесет  и  пет) 
календарни дни.

3.  Гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи, включително 
вложените  материали:  не  по-малко  от  5 (пет)  години  съгласно  Наредба  №  2  от 
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31.07.2003  г.  за  въвеждане  в  експлоатация  на  строежите  в  Република  България  и 
минимални  гаранционни  срокове  за  изпълнени  строителни  и  монтажни  работи,  
съоръжения и строителни обекти.  Гаранционният срок започва да тече от датата на 
подписването  от  Възложителя  на  приемо-предавателния  протокол  за  приемане  на  
работата  на  Изпълнителя  и  след  подписването  от  Възложителя  на  Акт  за 
установяване на видовете и количества работи /образец 19/.

4. При  изпълнение  на  поръчката,  Изпълнителят  трябва  да  спазва  Закона  за 
устройство  на  територията  /ЗУТ/  и  останалата  нормативна  уредба  в  Република  
България,  отнасяща  се  до  извършване  на  посочените  строително-монтажни  работи 
/СМР/,  включително  да  осигурява:  а)  спазването  на  условията  за  здравословни  и 
безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на  
труд  /обн.  ДВ,  бр.  124  от 23.12.1997  г./ и  наредбите  към него  и  б)  спазването  на 
законовите  разпоредби  по  опазване  на  околната  среда,  събиране  и  изхвърляне  на  
отпадъци.  Изпълнителят  по  настоящата  обществена  поръчка  носи  отговорност  за 
изпълнение на задълженията по чл. 163, ал.  2 (за приложимите задължения по тази  
алинея) и ал. 3 от ЗУТ и чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ. 

5. Участникът, определен за Изпълнител, трябва да изпълнява и/или да отговаря и 
за изпълнението и на  всички дейности  и задължения отнасящи се до Изпълнителя,  
съгласно  проекта  на  договор,  приложен  към  документацията  за  участие  по 
настоящата обществена поръчка.

6. Обектът  да  се  обезопаси  по  време  на  строителството.  Да  не  се  допуска 
замърсяване на терена със строителни материали и отпадъци.

ВАЖНО: Представянето  на  техническа  и  ценова  оферти  задължава  участника  да 
приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие,  
при спазване на Закона за обществените поръчки за този вид процедура.
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