
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

………/П/……………… 
        (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

Радостин Радев 

Кмет на Община Костенец 

 

 

П  О  К  А  Н  А 
  

 

За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на 

авторски надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”  

  
На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от Закона за обществените поръчки и съобразно 

с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, се провежда процедура 

на договаряне без обявление с проектантите /авторите/, изготвили проекта за обекта, 

който ще се реализира по проекта, с оглед на авторските права, които притежават и 

явяващи се единствени заинтересовани лица, както и с оглед защита на техните интереси 

и права.  

Договарянето ще се проведе на 12.04.2018 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на 

община Костенец, намираща се в гр.Костенец, ул."Иван Вазов" №2. 

 

1. Предмет на поръчката: „Упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Костенец”. 

  

2. Общо количество и/или обем: Основната задача на изпълнителя, осъществяващ 

авторския надзор, ще бъде да следи дали строителят изпълнява строителните дейности по 

обекта съгласно изискванията на изготвения проект. Всяко отклонение от изготвения и 

одобрен проект, трябва да бъде докладвано на Възложителя. Всички предписания на 

проектантите, осъществяващи авторския надзор, ще бъдат вписани в заповедната книга и 

ще бъдат задължителни за всички участници в строителните работи. След приключване на 

строителството проектантите, осъществяващи авторския надзор, ще заверят релевантната 

екзекутивна документация.  

 

3. Обособени позиции по поръчката – не.  

 Настоящата покана е до проектанта на обект: „Подобряване на материалната база на 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”, включващ изпълнение на дейности, 

свързани с ремонт на отоплителната инсталация, обновяване на двор и спортни игрища на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Поканеният участник има право да подаде оферта. 

 

4. Краен срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на поръчката е 

от датата на откриване на строителната площадка до приключване на СМР и въвеждане на 



обекта в експлоатация /издаване на Разрешение за ползване на обекта или удостоверение 

за въвеждане в експлоатация на обекта/, но не по-късно от 01.12.2020 г. или до 

приключване изпълнението на ДБФП №23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г.: "Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

 

 5. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на поръчката:  

 Гаранцията за изпълнение на договор е в размер на 1 (един) % от стойността на 

договора без ДДС. 

 Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: 

 а) банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие 

че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 

 б) парична сума, преведена по сметка на Община Костенец при банка „ЦКБ” АД - 

клон Костенец, IBAN: BG14CECB97903342549800; BIC: CECBBGSF 

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: "Гаранция за изпълнение на 

ОП "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект – 

„Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”; 

 в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато 

участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или 

застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община 

Костенец и със срок на валидност – минимум 30 дни след срока на изтичане на валидност 

на договора. 

 Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

 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 или титуляр на застраховката.  

 Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на 

банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената 

по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването на самия договор. 

Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в 

банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за 

обществената поръчка.  

 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  

 

6. Място на изпълнение на поръчката: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец 

 

7. Описание на обекта на поръчката:  

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект „Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”, включващ: 

7.1. Изпълнение на дейности, свързани с ремонт на отоплителната инсталация на ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ 

Сградата е масивна, монолитна, състояща се от три надземни и един полуподземен 

етаж. Изградена е от стоманобетонов скелет от конструктивни носещи елементи (греди, 

колони и плочи) и зидария от тухли четворки. В сутерена е разположено котелното с 

прилежащите му сервизни помещения, от където се отоплява цялото училище В южната 

част на двора е изградена сградата на физкултурния салон, която е до основната сграда. 



Съществуващата отоплителна инсталация е с нафтово котле и открита отоплителна 

инсталация, състояща се от стоманени тръби вертикални и хоризонтални клонове и 

чугунени и стоманени радиатори. Част от радиаторите са демонтирани, защото са 

корозирали и част от тръбопроводите не са изолирани. През 2006 г. котелното е 

наводнено, поради което аварира нафтовата горелка. 

Задължително е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, за да се намалят 

топлинните загуби и да се повиши топлинния комфорт в сградата чрез въвеждане на 

автоматично управление на отоплителната инсталация. 

ЗП на сградата - 938 м2 

РЗП 4 ет. х 940 м2 = 3 760 м2 

7.2. Изпълнение на дейности, свързани с обновяване на двор и спортни игрища на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” 

Съществуващият училищен двор е с площ 5400 м.кв., като в него са разположени 

сградите на основния корпус със ЗП 880 м.кв. и физкултурен салон със ЗП 608 м.кв. 

В съществуващото околно дворно пространство са обособени игрище за футбол с 

малки вратички, баскетболно игрище, волейболно игрище и игрище за народна топка. 

Също така има обособена писта за лека атлетика и трап за хвърляне на гюле, който 

към момента не се използва заради лошото си състояние. 

Всички игрища са изпълнени с асфалтова настилка, която е напукана и 

компрометирана. Те са с наклони над допустимите и без необходимата маркировка и 

отвеждане повърхностните води. Освен това заради голямата денивелация има изградени 

три подпорни стени с обща дължина 167,31 м., които са полуразрушени. 

Съоръженията към игрищата са стари и не отговарят на изискванията за качество и 

безопасност.  

Оградната мрежа ще бъде подменена. 

Ще има пейки, места за отдих, кошчета за отпадъци, както и енергоспестяващо 

осветление за целия двор. 

 

8. Прогнозна стойност на поръчката: 10 482,11 лв. без включен ДДС. 

 

9. Начин на плащане: 

Заплащането на вложения проектантски труд при осъществяване на авторски надзор, 

ще се извършва по действително вложено време, при следните условия: 

а/ Цената е определена съгласно Наредба №1 от 17.05.2004 г. за определяне на 

минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране – ....... лв. час без ДДС 

/съгласно офертата на изпълнителя/, но не повече от ............ лв. без ДДС /съгласно 

офертата на изпълнителя/. 

б/ Времето за авторски надзор включва времето за път и времето за осъществяване 

на авторски надзор.  

Разплащането, ще се извършва всеки месец, след сключване на договора, представен 

протокол за действително вложено време, подписан от представители на възложителя и 

изпълнителя, ведно с фактура за дължимото плащане. 

 

10. Изисквания за технически възможности и квалификация: 

Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката –  ще 

упражняват авторския надзор по съответните части от проектната документация. 

Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. 

Минимални изисквания: 

Участникът да има на свое разположение лица, които ще упражняват авторския 

надзор по съответните части от проектната документация. 

Забележка: Функцията по надзор следва да се осъществи от същите физическите 

лица, изготвили проекта. 



11. Изискуеми документи в офертата: 

За участие в процедурата на договаряне без обявление следва да представите 

следните документи: 

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 

- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката съдържащо информация относно личното състояние и критериите за подбор 

попълва се Образец № 2; 

 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, /когато е 

приложимо/; 

 4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение 

за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е 

регистрирано юридическо лице), когато е приложимо - представя се заверено от 

участника копие; 

 5. Техническо предложение изготвено съгласно Образец №7, съдържащо: 

 а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 

 б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с работните 

спецификации и изискванията на възложителя; 

 в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Образец 

№3); 
 г) декларация за срока на валидност на офертата - (Образец №4); 

д) декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 44, ал. 5 

от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - (Образец №5); 

 e) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец №6 

(оригинал). В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се 

представя от всеки участник в обединението. 

 

13. Срок на валидност на офертите – 40 календарни дни, включително от крайния 

срок за получаване на офертите. 

  

14. Срок за подаване на оферта с посочените по-горе документи: до 10:00 часа на 

12.04.2018 г. в Център за услуги на граждани при община Костенец на адрес гр.Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2. 

 

15. Провеждане на договарянето и сключване на договор: За провеждане на 

процедурата на договаряне възложителят назначава комисия, която провежда 

договарянето по реда на чл. 67 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. Комисията провежда договарянето с поканения участник за определяне на 

условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за 

участие. Резултатите от договарянето се отразяват в протокол, който се подписва от 

членовете на комисията и от участника.  

След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до възложителя, в 

който отразява резултата от преговорите и предлага: 

- Сключване на договор; 

- Прекратяване на процедурата.                 

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение и сключва договор с 

него. 


