
  

1 

 

      

 

Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е 

Н А  Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

 

     

         

       

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за 
хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 

Народното събрание“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Одобрена с решение № ОП-955-01-146 от 13.11.2019 г. 

на главния секретар на Народното събрание) 



  

2 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

А. Обект, предмет и прогнозна стойност на поръчката 

Б. Технически спецификации и условия за изпълнение на обществената поръчка  
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

А. Изисквания и условия за участие 

Б. Критерии за подбор 

В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор 

Г. Доказателства 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ  

А. Указания за подготовка на документите за участие  

Б. Указания за представяне на документите за участие 

IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА. КРИТЕРИЙ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ 

А. Действия на комисията. Обявяване на резултатите от проведената процедура. 
Б. Критерий за възлагане 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА. 
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение № 1 - Решение № ОП-955-01-146 от 13.11.2019  г. 
Приложение № 2 - Обявление за обществената поръчка 

Приложение № 3 – Технически спецификации 

Приложение № 4 - Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

Приложение № 5.1. - Образец на техническо предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 5.1.А. – Приложение към техническото предложение по обособена позиция 
№ 1 

Приложение № 5.2. - Образец на техническо предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 5.2.А. – Приложение към техническото предложение по обособена позиция 
№ 2 

Приложение № 6.1 - Образец ценово предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 6.2 - Образец ценово предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 7.1 - Проект на договор по обособена позиция № 1 

Приложение № 7.2 - Проект на договор по обособена позиция № 2 



  

3 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, 
монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за хора с 
намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 
Народното събрание“ се осъществява въз основа на решение № ОП-955-01-146 от 
13.11.2019  г. на главния секретар на Народното събрание (Приложение № 1 към 
документацията). 

С горецитираното решение главният секретар на Народното събрание е одобрил 
текста на обявлението за обществената поръчка (Приложение № 2 към документацията) и 
настоящата документация. 

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата 
документация за участие на адрес: www.parliament.bg, „Профил на купувача” 
https://www.parliament.bg/bg/publicprocurement. 

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата, 

се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП)1, Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация. Разглеждането, 
оценката и класирането на офертите за участие в настоящата процедура се извършва от 
комисия, която се назначава от възложителя след изтичане на срока за получаване на 
офертите. 
 

А. Обект, предмет и прогнозна стойност на поръчката. 
1. Обект на обществената поръчка е предоставянето на доставка по смисъла на чл. 3, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
2. Предметът на обществената поръчка е „Доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на подемни платформи и съоръжения за хора с намалена подвижност, 
осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на Народното събрание”, в т.ч. 
две обособени позиции:  

Oбособена позиция № 1 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя 
наклонени подемни платформи със задвижваща система (релса, електрически двигател и 
движеща се платформа), осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на 
различни нива в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1;  

Oбособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой 
подемна платформа с вертикално движение, един брой наклонена подемна платформа със 
задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа) и един брой 
портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн, осигуряващи достъпна архитектурна среда, 
чрез преодоляване на различни нива в сградата на Лечебно-възстановителната база на 
Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35. 

 

                                                 
1
 На основание § 131., ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на 

Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 
22.10.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) при възлагане на настоящата обществена поръчка Възложителят прилага 
редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на 
договорите, включително изпращане на изискуемата информация. Всички цитирани в настоящата 
документация, както и във всички нейни приложения, разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията 
им, действаща до 1 ноември 2019 г. 
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Съгласно Наредба № 4 от 01.07.2009 г., преодоляването на различните нива в сградите 
ще бъде осигурено посредством монтирането на наклонени подемни платформи, подемна 
платфорна с вертикално движение, а достъпът на хора с увреждания до басейна на Лечебно-

възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, ще бъде осигурен 
посредством портативен лифтер (мобилен лифт), както следва: 

В предметния обхват на обособена позиция № 1 са включени доставката, монтажа и 
пускането в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със задвижваща 
система (релса, електрически двигател и движеща се платформа). Съоръженията ще бъдат 
доставени и монтирани в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ 
№ 1 по приложената схема на разположение на подемните платформи - неразделна част от 
Техническата спецификация (Приложение № 3- /схема 1-1/, както следва: 

 1. Външна, наклонена, подемна платформа със завой – осигурява преодоляване 
на „достъпния вход“ от вход „Изток“; 

 2. Вътрешна, наклонена, права подемна платформа – осигурява преодоляване 
на стълбите от фоайе на вход „Изток“ към партерно ниво на сградата; 

 3. Вътрешна, наклонена, подемна платформа със завой – осигурява 
преодоляване на вътрешно стълбище от партерно ниво до етаж първи на северна стълбищна 

клетка от вход „Изток“. 
 

В предметния обхват на обособена позиция № 2 са включени доставката, монтажа и 
пускането в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално движение, един 
брой наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, електрически двигател и 
движеща се платформа) и един брой портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн. 
Съоръженията ще бъдат доставени и монтирани в сградата на Лечебно-възстановителната 
база на Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35 по приложената схема 
на разположение на подемните платформи - неразделна част от Техническата 
спецификация (Приложение № 3) - /схема 1-2/, както следва: 

1. Външна, подемна платформа с вертикално движение – осигурява преодоляване на 
ниво първи етаж до партер към вътрешния двор на сградата; 

2. Външна, наклонена, подемна платформа – осигурява преодоляване на стълбите от 
вътрешния двор към плувния басейн в партерно ниво на сградата; 

3. Портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн – осигурява достъпът на хора с 
увреждания в басейна. 

 

3. Прогнозна стойност на обществената поръчка  
Общата прогнозна стойност на поръчката е 164 000 (сто шестдесет и четири 

хиляди) лева без ДДС, а по обособени позиции е както следва: 
Прогнозната стойност на обособена позиция № 1 Доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със задвижваща система (релса, 
електрически двигател и движеща се платформа), осигуряващи достъпна архитектурна среда, 
чрез преодоляване на различни нива в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз 
Александър I“ №1“ е 94 000 (деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС. 

Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално движение, един брой наклонена 
подемна платформа със задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се 
платформа) и един брой портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн, осигуряващи достъпна 
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архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Лечебно-

възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35“ е 
70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС. 

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА2

 

 

1. Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената 
поръчка:: 

1.1. Изискванията към функционалността, разположението и техническите 
характеристики към предлаганите от участниците съоръжения по обособена позиция № 1 са 
подробно описани в Техническа спецификация и схема на разположение (Приложения № 3) 
/схема 1-1/.  

 В частта „Техническо предложение” на офертата, участниците представят описание 
на трите съоръжения обект на обособена позиция № 1, изготвено по приложения образец 
(Приложение № 5.1 и Приложение № 5.1.А). В него участниците задължително дават 
информация за  функционалността, техническите характеристики, производител, 
марка/модел и др. на предлаганите от тях съоръжения. 

Предложените от участниците съоръжения трябва да отговарят на изискванията на 
възложителя, посочени в Техническа спецификация и Схема на разположение (Приложение 
№ 3) /схема 1-1/ към настоящата документация, Закона за техническите изисквания към 
продуктите, законови разпоредби, техническите и технологични правила и нормативи 
действащи в Република България. 

Участниците прилагат техническа потребителска документация, доказваща 
съответствието на посочените параметри на предложените изделия с изискванията на 
възложителя. 

 

1.2. Изискванията към функционалността, разположението и техническите 
характеристики към предлаганите от участниците съоръжения по обособена позиция № 2 са 
подробно описани в Техническа спецификация и схема на разположение (Приложения № 3) 
/схема 1-2/.  

 

 В частта „Техническо предложение” на офертата, участниците представят описание 
на трите съоръжения, обект на обособена позиция № 2, изготвено по приложения образец 
(Приложение № 5.2 и Приложение № 5.2.А). В него участниците задължително дават 
информация за  функционалността, техническите характеристики, производител, 
марка/модел и др. на предлаганите от тях съоръжения. 

Предложените от участниците съоръжения трябва да отговарят на изискванията на 
възложителя, посочени в Техническа спецификация и Схема на разположение (Приложения 
№ 3) /схема 1-2/ към настоящата документация, Закона за техническите изисквания към 
продуктите, законови разпоредби, техническите и технологични правила и нормативи 
действащи в Република България. 

                                                 
2
 Към всяка употреба в текста на техническите спецификации на стандарт, спецификация, техническа оценка 

или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, 
тип, конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е 
указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“. 
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Участниците прилагат техническа потребителска документация, доказваща съответствието 
на посочените параметри на предложените изделия с изискванията на възложителя. 

 

 2. Срок. 
Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 Доставка, монтаж и 

пускане в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със задвижваща система 
(релса, електрически двигател и движеща се платформа), осигуряващи достъпна 
архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Народното събрание, 
София, пл. „Княз Александър I“ №1“, не може да бъде по-дълъг от 80 (осемдесет) 
календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 Доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално движение, един брой 
наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, електрически двигател и 
движеща се платформа) и един брой портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн, 
осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата 

на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела 
Пеева” № 35, не може да бъде по-дълъг от 80 (осемдесет) календарни дни, считано от 
датата на сключване на договора. 

 

Срокът на валидност на офертите е 120 дни, считано от датата, определена за краен 
срок за получаване на оферти. 
 

3. Начин на изпълнение 

3.1. За обособена позиция № 1 

Опаковането, транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на 
платформите до мястото на изпълнение на монтажа в сградата на Народното събрание, 
София, пл. „Княз Александър I“ № 1 са за сметка на изпълнителя и са включени в цената за 
изпълнение на поръчката.  

Участникът, определен за изпълнител на поръчката, доставя и монтира съоръженията, 
съгласно изискванията посочени в Техническата спецификация и схема на разположение 
(Приложение № 3) /схема 1-1/.  

При изпълнение на монтажа на съоръженията, участникът, определен за изпълнител, 
следва да изготви и да спазва мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни 
разпоредби.  

За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване за работата на 
платформите, възложителят ще осигури изводи на кабел 3 х 2,5 кв.мм, ел.точки за захранване 
до всяка платформа, предпазител и дефектно-токова защита в табло. Захранването на трите 
платформи ще бъде осъществено от табло на „междинен етаж – партер“ – щранг „Б“, като 
точните места за изводите следва да бъдат предварително съгласувани и уточнени с 
изпълнителя.  

Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на съоръженията включват 
следните дейности: 

-  Доставка на необходимите технологични оборудвания, електроника и др.; 
- Подготовка на основата (стълбищно рамо, стена-фасада, парапет, стъпала и 

стълбищни площадки), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на 
съоръженията и начина на монтаж и др.; 
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- Подвързването на съоръжения към основното захранване (изтеглянето на кабели до 
мястото на монтажа и захранването на съоръженията се осигурява от възложителя);  

- Монтаж на съоръженията с прилежащите оборудвания и др. елементи; 
- Направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че монтираното 

оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащатата нормативна уредба и 
предаване на цялата техническа документация на възложителя; 

След изпълнение на монтажа на съоръженията се извършват изпитвания и проби при 
експлоатационни условия, за които се съставя необходимия протокол.  

Изпълнителят следва да предостави пълен комплект техническа документация (на 
български език) за монтираните съоръжения, в т.ч. сертификати за качество, технически 
паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др. 
 Изпълнението на договора се доказва с подписване на окончателен двустранен 
приемателно-предавателен протокол, като се приемат от възложителя монтирани 

съоръжения, след направени експлоатационни проби.  
 

ВАЖНО! Извършване на оглед от участника на местоизпълнението по обособена 
позиция № 1 е задължителен, за което се съставя протокол в два еднообразни 
екземпляра. Огледи могат да се извършват от понеделник до петък между 9,00 и 16,00 
часа, до изтичане на срока за получаване на оферти за участие в процедурата. 

Датата и часа на огледа, предварително се съгласуват с възложителя на тел. 02/ 
939 24 59. 

За извършения оглед се съставя двустранно подписан протокол за оглед. 
 

3.2. За обособена позиция № 2 

Опаковането, транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на 
платформите и лифтера до мястото на изпълнение на монтажа в сградата на Лечебно-

възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, са за сметка на изпълнителя 
и са включени в цената за изпълнение на поръчката.  

Участникът, определен за изпълнител на поръчката, доставя и монтира съоръженията, 
съгласно изискванията посочени в Техническата спецификация и схема на разположение 
(Приложение № 1) /схема 1-2/.  

При изпълнение на монтажа на съоръженията, участникът, определен за изпълнител, 
следва да изготви и да спазва мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни 
разпоредби.  

За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване за работата на 
платформите, възложителя ще осигури изводи на кабел 3 х 2,5 кв.мм, ел.точки за захранване 
до всяка платформа, предпазител и дефектно-токова защита в табло, като точните места за 
изводите следва да бъдат предварително съгласувани и уточнени с изпълнителя.  

 

Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на съоръженията включват 
следните дейности: 

-  Доставка на необходимите технологични оборудвания, електроника и др.; 
- Подготовка на основата (стълбищно рамо, стена-фасада, стъпала и стълбищни 

площадки), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на съоръженията и 
начина на монтаж и др.; 
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- Подвързването на съоръжения към основното захранване (изтеглянето на кабели до 
мястото на монтажа и захранването на съоръженията се осигурява от възложителя);  

- Монтаж на съоръженията с прилежащите оборудвания и др. елементи; 
- Направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че монтираното 

оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащатата нормативна уредба и 
предаване на цялата техническа документация на възложителя; 

- Обучение на персонал за работа с портативен лифтер за басейн (мобилен лифт); 
 

След изпълнение на монтажа на съоръженията се извършват изпитвания и проби при 
експлоатационни условия, за които се съставя необходимия протокол.  

Изпълнителят следва да предостави пълен комплект техническа документация (на 
български език) за монтираните съоръжения, в т.ч. сертификати за качество, технически 
паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др. 
 Изпълнението на договора се доказва с подписване на окончателен двустранен 
приемателно-предавателен протокол, като се приемат от възложителя монтирани 

съоръжения, след направени експлоатационни проби.  
 

ВАЖНО! Извършване на оглед на местоизпълнението по обособена позиция № 2 е 
по преценка на участника. Огледи могат да се извършват от понеделник до петък 
между 9,00 и 16,00 часа, до изтичане на срока за получаване на оферти за участие в 
процедурата. 

Датата и часа на огледа, предварително се съгласуват с възложителя на тел. 0359/ 
500 35. 

За извършения оглед се съставя двустранно подписан протокол за оглед. 
 

4.  Място за изпълнение 

4.1. Мястото за изпълнение на доставката и монтажа по обособена позиция № 1 е 
сградата на Народното събрание - София, пл."Княз Александър І" № 1 – вход „Изток“. 

4.2. Мястото за изпълнение на доставката и монтажа по обособена позиция № 2 е 
сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград е гр. 
Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35. 

. 

 5. Предлагана цена и начин на образуване 

 Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 164 000 (сто шестдесет и 
четири хиляди) лева без ДДС, а по обособени позиции е както следва: 
5.1. За обособена позиция № 1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя 
наклонени подемни платформи със задвижваща система (релса, електрически двигател и 
движеща се платформа), осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на 
различни нива в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1“ е 94 
000 (деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС. 
 За обособена позиция № 1 участниците посочват в ценовите си предложения 
единични цени за доставка, монтаж и пускане в експлоатация поотделно за всяка платформа, 
както и общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1. Общата 
стойност се посочва в български левове, без ДДС и включва всички необходими разходи за 
изпълнението на поръчката, включително цената на подемните платформи, труд, 
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транспортно-доставни разходи, тестване, инструкции за експлоатация, документация на 
български език, печалба и др.  
 Посочената от участниците обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 1, не може да надвишава 94 000 (деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС.  
Участниците посочват единични цени за доставка, монтаж и пускане в експлоатация 
поотделно за всяка платформа и обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 1, 
като попълва образец на Ценова листа (Приложение № 6.1.). 
 

5.2. За обособена позиция № 2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой 
подемна платформа с вертикално движение, един брой наклонена подемна платформа със 
задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа) и един брой 
портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн, осигуряващи достъпна архитектурна среда, 
чрез преодоляване на различни нива в сградата на Лечебно-възстановителната база на 
Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35, е 70 000 (седемдесет хиляди) 
лева без ДДС. 
 За обособена позиция № 2 участниците посочват в ценовите си предложения 
единични цени за доставка, монтаж и пускане в експлоатация поотделно за всяко 
съоръжение, както и общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2. 
Общата стойност се посочва в български левове, без ДДС и включва всички необходими 
разходи за изпълнението на поръчката, включително цената на подемните платформи, труд, 
транспортно-доставни разходи, тестване, инструкции за експлоатация, документация на 
български език, печалба и др.  
 Посочената от участниците обща стойност за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 2, не може да надвишава 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.  
Участниците посочват единични цени за доставка, монтаж и пускане в експлоатация 
поотделно за всяка платформа и обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 2, 

като попълва образец на Ценова листа (Приложение № 6.2.). 
 

 6. Начин на плащане 

 Плащането на сумата (стойността) на договора по съответната обособена позиция от 

страна на възложителя ще се извърши в български левове, по банков път, срещу представена 
фактура, при следните условия:  
 

 6.1. За обособена позиция № 1 

 Авансово 100% (сто процента) от стойността на договора - в срок до 10 (десет) дни от 
влизане в сила на договора по обособената позиция, но не по-късно от 27.12.2019 г., срещу 
представена от изпълнителя гаранция, издадена в полза на възложителя, обезпечаваща 100% 
от авансово предоставените средства с начислен ДДС, във форма по избор на изпълнителя, 
съгл. чл. 111, ал.5 от ЗОП, със срок на валидност, равен на предложения срок от изпълнителя 

за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията, предмет на договора, 

удължен с 30 (тридесет) дни. 
 

 6.2. За обособена позиция № 2 

 Авансово 100% (сто процента) от стойността на договора  - в срок до 10 (десет) дни от 
влизане в сила на договора по обособената позиция, но не по-късно от 27.12.2019 г., срещу 
представена от изпълнителя гаранция, издадена в полза на възложителя, обезпечаваща 100% 
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от авансово предоставените средства без начислен ДДС, във форма по избор на изпълнителя, 
съгл. чл. 111, ал.5 от ЗОП, със срок на валидност, равен на предложения срок от изпълнителя 

за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията, предмет на договора, 

удължен с 30 (тридесет) дни. 
  

 При плащанията се начислява ДДС, съгласно действуващото законодателство. 
 

 7. Гаранционни срокове и обслужване 

 За двете обособени позиции на поръчката - обособена позиция № 1 и обособена 
позиция № 2, участниците предлагат гаранционни срокове в месеци.  

 Гаранционният срок на всички съоръжения не може да бъде по-кратък от 24 

(двадесет и четири) месеца.  

 Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен 
приемателно-предавателен протокол за извършената доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на съответните съоръжения. През гаранционния срок изпълнителят следва да 
отстранява за своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти. 
 В техническото си предложение участниците описват условията на гаранционно 
обслужване на съоръженията, като се съобразят с изискванията на Възложителя. 
 Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е до 24 (двадесет и 
четири) часа от подаване на писмена заявка 

 В рамките на гаранционния срок при установен дефект на съоръженията в процеса на 
експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се дефект, в следствие на 
некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на 
дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на монтажа. 
 Изпълнителят се задължава да отстрани констатираните дефекти по доставените 
съоръжения и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни дни след подписване 
на двустранен протокол за установяване на дефектите. 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

А. Изисквания и условия за участие 

1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 
всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата поръчка 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в 
процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за 
обществените поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и 
обявлението за обществената поръчка. Всеки чуждестранен участник може да докаже 
правото си да осъществява определена дейност с документи, издадени от държавата, в която 
е установен. 

 

2. Изисквания към участниците. Основания за отстраняване. 
 

2.1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за 
задължително отстраняване. Мерки за доказване на надеждност. 
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2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 
ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

2.1.1.1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които 
представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 
съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 
лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава 
на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят и за това физическо 
лице. 

2.1.1.2. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно 
чл. 54, ал. 2,  ал. 3 и ал. 5 от ЗОП и чл. 40 ППЗОП.  

2.1.1.3. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП се 
прилагат съобразно чл. 57 ЗОП. 

2.1.1.4. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 
представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от 
длъжностите, които заемат. 
 

2.1.2. Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, 

има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 
участникът може да докаже, че: 

-  е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 
на труда. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се 
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 
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участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, 
определено с присъдата или акта. 

 

2.2. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата 

2.2.1. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 
ЗОП са: обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на 
труда, чл. 254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 НК. 
2.2.2. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко и/или косвено 
да участват в публичното състезание, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 
Забраната не е приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни 
данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон. 
2.2.3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
2.2.4. На основание чл. 107, т. 4 ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата 
участници, които са свързани лица. 

Съгласно §2. т. 45 от ДР на ЗОП „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 
14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а 
именно: 

§ 1, т. 13. „Свързани лица“ са: а) лицата, едното от които контролира другото лице 
или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) 
лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права 
линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и 
роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

§ 1, т. 14 „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез 
дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на 
гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може 
да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 
контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява 
решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. 
 

2.3. На основание чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, т. 1 ЗОП 
възложителят отстранява: 

2.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 
документацията; 
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2.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 
които са изброени в приложение № 10; 

2.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП 
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

2.3.4. участници, които са свързани лица. 
2.3.5. участник, подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок. 
 

2.4. На основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 
кандидати или участници в една и съща процедура. 
 

2.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 
 

2.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 
 

2.7. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от 
възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 
предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 
 

3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване на 
съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и 
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 
 

4. Участник - обединение от физически и/или юридически лица 

4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да 
представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация 
във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в 
обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;  
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът, представен от 
участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че:  
- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 
поръчка; 
- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора, когато такава не е 
предвидена съгласно приложимото законодателство. 
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4.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от 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. 
 

5.  Използване на капацитета на трети лица 

5.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите и професионалните способности. 
5.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само 
ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 
капацитет. 
5.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
лица задължения. 
5.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. 
5.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията по т.5.4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на 
договора за обществена поръчка. 
5.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 
спазване на условията по т.5.2 – т. 5.4. 
5.7. При позоваване на капацитета на трети лица възложителят поставя изискване за 
солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто 
капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние. 
 

6. Подизпълнители 

6.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
6.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. 
6.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата. 
6.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 
условията по т. 6.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 
обществена поръчка. 
6.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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6.6. Не е нарушение на забраната по т. 6.5 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. 
6.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
6.8. Разплащанията по т. 6.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
6.9. Към искането по т. 6.8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
6.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.7, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
6.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
6.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява. 
6.13. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 
изпълнението на условията по т. 6.12, в срок до три дни от неговото сключване.  
 

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците и по 
двете обособени позиции. 
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, чийто предмет е идентичен 
или сходен* с предмета на обществената поръчка. 
* Под идентичен или сходен предмет да се разбира: доставка и монтаж на наклонена 
подемна платформа и/или подемна платформа с вертикално движение за осигуряване на 
достъпност и достъпна среда на хората с намалена подвижност. 

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на 
сключването им, са приключили в посочения по-горе период. 
 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в 
ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV 
„Критерии за подбор“.  
 

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с 
поставения критерий за подбор участникът представя следните документи: Списък на 
доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.  
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2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от 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 

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, 
свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 
необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за 
тях да не са налице. 
4. В случай че участникът използва подизпълнители, следва да представи доказателство за 
поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
 

В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.  
1. На етап подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказване на декларираните 
обстоятелства се извършва в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

 

Забележка: На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП е допустимо участниците, които 
подават оферта и по двете обособени позиции, да представят един общ ЕЕДОП. 
 

2. ЕЕДОП се представя и попълва при спазване на следните указания: 
2.1. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 

29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 
Единният европейски документ за обществени поръчки следва да бъде представян от 
участниците задължително в електронен вид.  

2.2. При подготовката на настоящата обществена поръчка е създаден образец на 
ЕЕДОП (Приложение № 3 към настоящата документация) чрез използване на осигурената от 
Агенцията по обществените поръчки безплатна услуга чрез информационната система за 
еЕЕДОП, достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

2.3. Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на заинтересованите 
лица по електронен път с настоящата документация за обществената поръчка – на профила 
на купувача. Участникът зарежда в системата приложения XML файл, попълва 
необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с 
електронен подпис от съответните лица. Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение 
и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги 
трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. Участникът 
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сам избира начина, по който да предостави ЕЕДОП в електронен вид измежду следните 
възможности: 

• ЕЕДОП да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 
пакета документи за участие в процедурата. Тъй като ЕЕДОП следва да е попълнен през 
системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде 
подписана версията в PDF формат; 

• Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. 
Документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 
подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за 
получаване на офертите. В тези случаи на основание чл. 44, ал. 2 от ППЗОП към 
документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава 
актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се 
посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

 

Забележка: 
Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и до нея може да се получи достъп 
директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя 
на устройство на заинтересованото лице. 
Второ–Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg.  

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на 
бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – 

„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се 
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза 
прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се 
избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат 
XML. 

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата 
дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 
устройството на потребителя и в двата формата. 
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение 
да подпишат ЕЕДОП. 
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 
поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 
 

Забележка: 
Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура 
за обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан електронно и до него е осигурен пряк 
и неограничен достъп. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се 
представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 
подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до 
документа. 

2.4. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и 
се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В ЕЕДОП се представят 
данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 
обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната 
държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
възложителя. 

2.5. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 
обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да 
изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. 

2.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 
подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

2.7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.4. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице 
основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 
за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. 

2.8. Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1. 
т. 1 от ЗОП (с изключение на изброените в т. 2.10.) се удостоверява с попълване на ЕЕДОП, 
Част III: Основания за изключване, раздел А, Б и В - в приложимите полета. Отбелязва се 
„ДА“ – в случай че за участника е налице някое от посочените обстоятелства, като изрично 
се посочва и съответното обстоятелство, или „НЕ“ – в случай че за участника не е налице 
нито едно от посочените обстоятелства. 

2.9. Когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице 
някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя 
основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел мерки за 
доказване на надеждност съгласно чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. В този 
случай към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки съгласно чл. 45, ал. 2 
ППЗОП. 

2.10. Липсата или наличието на специфични национални основания за отстраняване 
(обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чл. 
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 107, т. 
4 ЗОП, чл. 254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 НК, чл. 
3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 ЗПКОНПИ) се удостоверява с попълване на Част 
III, Буква Г в ЕЕДОП. Националните основания за отстраняване са посочени и в самия 
Раздел Г, в „Повече информация“. Липсата на обстоятелствата, свързани с посочените в 
документацията и в Раздел Г национални основания за изключване се декларира в това поле, 
като отговор „Не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „Да“ лицето трябва да 
посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

2.11. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 
различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може 
да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация 
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за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 
лица. 

2.12. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

2.13. В ЕЕДОП по предходната точка могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, 
ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански 
субект. 

2.14. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и 
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към 
обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за 
тези обстоятелства. 

2.15. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от 
лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 
относно обхвата на представителната му власт. 

2.16. Участниците декларират съответствието с поставените критерии за подбор в 
ЕЕДОП, съгласно указаното в т. 1. от раздел II.Б. 

3. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите 
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата.  

 

4. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен 
път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 
до националните бази данни на държавите членки. 

 

5. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от 
възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 
предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 

 

 

Г. Доказателства. 

1. Доказателства за декларираните от участник данни в ЕЕДОП се представят в 
случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, както следва:  

1.1. по чл. 67, ал. 5 ЗОП - възложителят може да изисква по всяко време след 
отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата; 

1.2. по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП - преди подписване на договора за възлагане на 
обществената поръчка определеният за изпълнител участник следва да представи документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и 
подизпълнителите, ако има такива.  
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2. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване, са: 
-  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост; 
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП- удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 
-  за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Удостоверението по чл. 
56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за 
изпълнител. 

 -  за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията 
по вписванията. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 
орган в съответната държава. 

 

3. Документите, чрез които се доказва съответствието с поставените критерии за 
подбор, са съгласно Раздел II. Б, т. 1 от настоящата документация. 

 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 
УЧАСТИЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ.  

 

А. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 
УЧАСТИЕ 

За участие в процедурата участниците следва да представят следните документи: 
1. Оферта, която е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да бъде съобразена с условията, 
поставени в раздел I.Б, и да съдържа: 

 

1.1. Техническо предложение, изготвено съгласно условията на документацията и по 
образец (Приложение № 5.1./5.2.), което съдържа 

1.1.1. Описание на предлаганите съоръжения (попълва се в Приложение № 5.1.А/5.2.А). 
1.1.2. Срок за изпълнение - участникът посочва срок за изпълнение на обществената 
поръчка, съгласно т. 2, раздел I.Б. 
1.1.3. Местоизпълнение – участникът посочва местоизпълнение, съгласно т. 4, раздел I.Б. 
1.1.4. Гаранционен срок на съоръженията. 
1.1.5. Декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП (по преценка на участника). Декларацията не е 
задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и 
при наличие на основания за това. 

В случай че решат да представят Декларацията за конфиденциалност, в нея  
участниците посочват информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието 
на търговска тайна.   
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Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на 
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на 
оценка. 
1.1.6 Изрично изявление, че при сключване на договора ще бъде представена гаранция за 
изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи 
съгласно ЗОП. 
Неразделна част от техническото предложение на участника са Приложение № 5.1.А/5.2.А, 
Техническа потребителска документация, доказваща съответствието на посочените 
параметри на предложените изделия с изискванията на възложителя, както и двустранно 
подписан протокол за извършен от участника оглед на местоизпълнението. 
 

Указания за попълване: Техническото предложение се изготвя и подписва в един 
оригинален екземпляр. В образеца на техническото предложение са оставени празни полета 
(редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или 
други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, 
намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват 
съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се 
изготви и представи в отделно приложение към техническото предложение, а в празното 
поле (ред) да се впише изрична препратка към него. Представеното техническо предложение 
трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни поправки по него. 
 

1.2. Ценово предложение, изготвено съгласно условията на документацията и по 
образец – (Приложение № 6.1./6.2.), което съдържа: 

Участниците предлагат единични цени за доставка, монтаж и пускане в експлоатация 

на всяко едно съоръжение, попадащо в обхвата на съответната обособена позиция, както и 
обща стойност, която се формира като сбор от единичните цени и включва всички разходи за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, включително опаковането, 
транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на платформите до 
мястото на изпълнение на монтажа, гаранционна поддръжка и др., съобразно действащото 
българско законодателство. 

Цените се предлагат в лева без ДДС. 
Цените се посочват в цифри с точност до втория знак след десетичната запетая. 
Не се допуска ценово предложение за част от поръчката.  
Не се допуска предлагане на цена в размер на 0,00 лева, за която и да е от дейностите - 

като единични за единица мярка и като обща стойност за съответната позиция. Ценово 
предложение, в което се съдържа предложена цена в размер 0,00 лева, ще се разглежда като 
непълно и съответният участник ще бъде предложен за отстраняване от участие в 
процедурата. 

Указанията за попълване на образеца на техническо предложение важат при 
попълване и на този образец. 

Ценовото предложение се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. 
 

Забележка: Участник, представил ценово предложение, в което посочената от него 
обща цена на за изпълнение поръчката по съответната обособена позиция надвишава 
посочената от възложителя обща прогнозна стойност по съответната обособена 
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позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата поради несъответствие с 
предварително обявените условия на поръчката. 
 

На основание чл. 47, ал. 6 ППЗОП вр. чл. 181, ал. 2 ЗОП възложителят не поставя 
изискване ценовото предложение на участниците да бъде представено в запечатан 
плик. 
 

Забележка: С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с всички 
условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 
проекта на договор. 
  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 
изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. 
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо. 
4. Заверено копие от документ за създаване на обединението, както и следната 
информация във връзка с обществената поръчка: правата и задълженията на 
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на 
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които 
да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка и е уговорена солидарна отговорност за изпълнението на 
договора, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 
 

5. Опис на представените документи в оригинал. 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
При изготвяне на офертата участниците следва да се придържат точно към обявените 
от възложителя условия. 

Офертата и всички документи, подготвени от участниците в процедурата и цялата 
кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език. 
Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на 
български език, за верността на който отговаря участникът. 
Всички документи за участие в процедурата (с изключение на изрично посочените в 
ЗОП и ППЗОП), изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), 
което (които) го представлява(т) съгласно последните промени в обстоятелствата, 
подлежащи на вписване в Търговския (или в друг еквивалентен) регистър или друг 
акт. 
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. Не се допускат варианти на офертата.  
Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се допуска 
оферта за част от поръчката. 

 

Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в 
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 
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- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 
е приложимо; 
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
- наименованието на поръчката, за която се подават документите. 
ДО 

Народно събрание на Република България 

гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, 
отдел „Административно обслужване“ 

ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за 
хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 

Народното събрание“ 

По обособена позиция № ………. (попълва се номерът и предметът на обособената 
позиция, по която се подава оферта) 

Наименование на участника: ................................................................................................ 
Участници в обединението (когато е приложимо): ............................................................ 
Адрес за кореспонденция, телефон:..................................................................................... 

Факс и електронен адрес (по възможност): ........................................................................ 
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 
3. Офертата следва да бъде представена не по-късно от часа и датата, посочени в 
обявлението като срок за представяне на офертите, на следния адрес: сградата на  Народното 
събрание, София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, отдел „Административно обслужване“, 
телефон: 02/939-30-59. 

4. За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в 
който се отбелязват: подател на офертата за участие; номер, дата и час на получаване; 
причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 
5. При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 
документ. 
6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред отдел 
„Административно обслужване“, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София, все още има 
чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и 
от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 4. 
8. В случаите по т. 7 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от 
лица, които не са включени в списъка. 
9. Получените офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП, за 
което се съставя протокол с данните по т. 1. Протоколът се подписва от предаващото лице и 
от председателя на комисията. 
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10. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. 
 

Забележка: Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на 
участниците. 
 

IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА. КРИТЕРИЙ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ. 
 

А. Действия на комисията  
Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе в мястото, указано в 

обявлението за обществената поръчка.  
Отварянето на офертите ще се извърши в часа и на датата, указани в обявлението за 

обществената поръчка. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На 
тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ 
представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното 
присъствие. 

Работата на комисията се осъществява при спазване изискванията на ЗОП и ППЗОП 
относими към провеждането на процедура „публично състезание“ по ЗОП. 

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на 
техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на 
предварителен подбор.  

Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за 
подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите 
и ценовите предложения. 

Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП действията на комисията се извършват в 
следната последователност: 

1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 
съответните показатели за оценка на офертите; 

2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-

малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители 
на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва; 

3. Комисията разглежда представените оферти на закрито заседание.  
Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, 

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, възложителят 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от 
получаване на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота 
и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът.  
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При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 
Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато 
представените доказателства не са достатъчни за да обосноват предложената цена или 
разходи, както и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 ЗОП. 

След това комисията пристъпва към оценяване въз основа на определения критерий за 
възлагане офертите, които съответстват на предварително обявените условия; 

4. Комисията разглежда на закрито заседание документите на участниците, свързани с 
личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки; 

5. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника; 

6. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да 
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация; 

7. Комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 
класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 
класират. 

8. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа: състав на 
комисията; участниците в процедурата; класиране на участниците и предложение за 
сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо; в случай 
на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни мотиви; 
когато е приложимо - предложение за отстраняване на участници заедно със съответните 
мотиви; описание на представените мостри, снимки или макети - когато е приложимо. 

9. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на 
възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените 
мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др. 

10. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го 
връща на комисията с писмени указания, когато: информацията в него не е достатъчна за 
вземането на решение за приключване на процедурата, и/или констатира нарушение в 
работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на 
процедурата. 

11. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител за всяка обособена позиция поотделно или за прекратяване на 
съответната обособена позиция или процедурата. 

12. Възложителят определя за изпълнител на съответната обособена позиция 
участник, за когото са изпълнени следните условия: 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по 
чл. 54, ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор; 

- офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

13. В решението Възложителят посочва и класирането на участниците, отстранените 
от участието в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им, както и 
връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 
протоколите и окончателния доклад на комисията. 
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14. Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител по съответната 
обособена позиция в 3-дневен срок от издаването му. В деня на изпращането, възложителят 
публикува в профила на купувача решението заедно с протоколите и окончателния доклад на 
комисията. 

15. Когато решение не е получено от участника, Възложителят публикува съобщение 
до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на 
съобщението. 

Б. Критерий за възлагане. 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, определена въз основа на критерия „най-ниска цена“  по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП. 
Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия „най-ниска 

цена“. 
Методиката за оценяване на офертите е следната: 
Оценката се извършва в диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с най-ниска 

предложена обща цена за изпълнение на съответната обособена позиция получава най-

високата оценка – 10 точки и се класира на първо място. 
Останалите участници получават брой точки, равен на съотношението между най-

ниската предложена обща цена за изпълнение на съответната обособена позиция и 
предложената от съответния участник обща цена, умножено по 10. 

Оценката в точки от 0 до 10 по критерия „най-ниска цена” (А) се получава по 
формулата. 

А = Аmin/Аi х 10 

като: 
Аmin Аmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на съответната 

обособена позиция; 
Аi е общата цена за изпълнение на съответната обособена позиция, предложена от 

съответния участник. 
Класирането на офертите се извършва за всяка обособена позиция поотделно въз 

основа на получените финансови оценки. Участникът, получил най-висока финансова оценка 
се класира на първо място по съответната обособена позиция. 

Класираният на първо място участник се предлага за изпълнител на обществената 
поръчка по съответната обособена позиция. 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор. 
1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 
поръчка за всяка обособена позиция поотделно, при условие че при подписване на договора 
определеният изпълнител: 

- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 
третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
- представи гаранция за авансово предоставени средства (ако е приложимо); 
- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
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юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено; 

- представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на 
пари (ЗМИП); 

- представи декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, в случай че е невъзможно изясняване 
на произхода на средствата чрез способите по чл. 66, ал. 1 ЗМИП или прилагането на поне 
два от тях е довело до противоречива информация. 

Забележка: Съдържанието на декларациите по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 ЗМИП 
като образци са нормативно определени в ППЗМИП. 

1.2.Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 
- откаже да сключи договор; 
- не изпълни някое от условията по т. 1.1. или 

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

1.3.  В случаите по т. 1.2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в 
частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран 
участник за изпълнител. 

1.4. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се 
допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП и са 
наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител по 
съответната обособена позиция, освен в изрично посочените в ЗОП случаи. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с определения изпълнител преди 
влизане в сила на всички решения по съответната обособена позиция. 

1.7. Възложителят няма право да изисква документи: 
- които вече са му били предоставени; 
- до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 
- които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 

бази данни на държавите членки. 
2. Сключване на договор с подизпълнител. 

 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата. 
 В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. 
 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 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. 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB116_%D0%B0%D0%BB1_%D1%827');
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VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА 
АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА. 

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора и по двете обособени 
позиции е в размер 5 /пет/ % от общата цена (стойност) на договора без ДДС. Определеният 
изпълнител по съответната обособена позиция сам избира формата на гаранцията за 
изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението 
чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Документът за гаранцията за изпълнение се 
представя от определения изпълнител при сключване на договора по съответната обособена 
позиция. 

1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание 
в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.  

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е 
неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че 
изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Срокът ѝ на 
валидност е равен на сбора от срока за доставка, монтаж и пускане в експлоатация и срока на 
гаранционното обслужване на съоръженията, удължен със 60 (шестдесет) дни. Текстът ѝ 
задължително се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по 
гаранцията при условията на проекта на договор. 

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, е със срок на валидност, равен на сбора от срока за доставка, монтаж и пускане 
в експлоатация и срока на гаранционното обслужване на съоръженията, удължен със 60 

(шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да 
бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът 
на застраховката се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по 
застраховката при условията на проекта на договор. 

1.4. Възложителят освобождава и усвоява гаранцията при условията, посочени в 
проекта на договора, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него 

законосъобразно. 
2. Изпълнителят получава: 

По обособена позиция № 1 - 100 % авансово плащане по договора по съответната 
обособена позиция срещу представена гаранция за обезпечаване на авансово предоставените 
средства в една от формите по чл. 111, ал. 5 ЗОП, покриваща 100 % от размера на авансовото 
плащане с вкл. ДДС и със срок на валидност, равен на срока за доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на съоръженията, удължен с 30 (тридесет) дни; 

По обособена позиция № 2 - 100 % авансово плащане по договора по съответната 
обособена позиция срещу представена гаранция за обезпечаване на авансово предоставените 
средства в една от формите по чл. 111, ал. 5 ЗОП, покриваща 100 % от размера на авансовото 
плащане без вкл. ДДС и със срок на валидност, равен на срока за доставка, монтаж и пускане 
в експлоатация на съоръженията, удължен с 30 (тридесет) дни. 

2.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание 
в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.  

2.2. Банковата гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, се издава в 
полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в 
което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е 
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изпълнил неточно. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува с Възложителя. 
Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор. 

2.3. Застраховката, която обезпечава авансово предоставените средства, следва да 
покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. Застраховката не може да 
бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът 
на застраховката задължително се съгласува с възложителя. Възложителят следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Възложителят упражнява правата 
си по застраховката при условията на проекта на договор. 

2.4. Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства, се освобождава до 
три дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен с подписване на 
обобщения двустранен протокол по т. 7.2 от договора. 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. 
1. Общи указания - разяснения 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 
дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила 
на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок 
до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 

2. Обмяна на информация 

2.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява 
размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането ѝ, освен по реда, определен в 
ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 
а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 
приемането на документацията за участие. 
2.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 
извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по реда, 
определени с документацията. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на 
договора подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно 
неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, 
финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията 
или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 
2. Подаване на жалба 

 Сроковете и условията за подаване на жалба са указани в част шеста, Глава двадесет и 
седма, Раздел I ЗОП. 
3. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, като следва: 
3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 
събитие, не се брои денят на настъпване на действието или събитието. Когато последният 
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 
3.2. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид 
при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.  
3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 
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възложителя. 
3.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 
изрично указано при посочването на съответния срок. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки. 

Неразделна част от настоящата документация са: 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 - Решение № ОП-955-01-146 от 13.11.2019 г. 
Приложение № 2 - Обявление за обществената поръчка 

Приложение № 3 – Технически спецификации 

Приложение № 4 - Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 

Приложение № 5.1. - Образец на техническо предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 5.1.А. – Приложение към техническото предложение по обособена позиция 
№ 1 

Приложение № 5.2. - Образец на техническо предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 5.2.А. – Приложение към техническото предложение по обособена позиция 
№ 2 

Приложение № 6.1 - Образец ценово предложение по обособена позиция № 1 

Приложение № 6.2 - Образец ценово предложение по обособена позиция № 2 

Приложение № 7.1 - Проект на договор по обособена позиция № 1 

Приложение № 7.2 - Проект на договор по обособена позиция № 2 

Съгласували: 
……………………….., дата …………………………………… 

Екатерина Георгиева, директор на дирекция „Управление на собствеността“ 

 

…………………………., дата ……………………………………. 
Бойка Цонкова - директор на дирекция „ПБФ“ и гл. счетоводител  
 

…………………………., дата …………………….. 
Ралица Дубарова - финансов контрольор, сектор „ФК“ 

 

……………………………, дата ………………………………. 
Росен Кожухаров – директор на дирекция ‚Правни дейности и обществени поръчки“ 

 

……………………………, дата ………………………………. 
Ева Цанева - началник на отдел „Правни дейности“, дирекция „ПДОП“ 

 

……………………….., дата …………………………………… 

Савка Андонова - началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция „ПДОП“ 

 

Изготвили: 
…………………………, дата …………………………………... 
Ирена Георгиева - гл. експертен сътрудник в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „ПДОП“ 

 

…………………………, дата …………………………………............. 
Анна Бунева, главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“ 

 

…………………………, дата …………………………………...................... 
………………………., ……………… ……………………….., дирекция „ПБФ“ 
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AE/IOBOAHA IIHOOPMAIII4fl
,Ile-rono4rra uxSopuaqur
flaprHga na utaaoxrtenr. oo728
floAeneH!re

I,laxo4aul uouep: OII-955-or-146 or 4a.ra lg lt 1.l2otg
Kouenrap na or,eaoxatell:

PABAEJI I : BIb3JIOIIC{TEJI

IIIy6,rrverr
CeKro

fIalIMeHoBaHI'c rII
OQnquanro nauuenouanne:
Hapo.qHo c.b6paHlae Ha Peny6rr,lKa Bbrraptr.c

Haqnoaaaeu perucrpaqaoHeH HoMep
000695018

noqeHcxIl aApec:

nr. HapoIHo cE6paHrze N, 2
fPaa:

CoOtrtl
I(oA NUIS
BG411

Ilorqencxu xoa:

1169
,{rpxaaa:
BG

.Iluue sa xonrarr:
EKarepr{Ha leopnl4eBa; AHHa ByHeBa

Tere$ou:
02 9392459; 02 9392265

EneKrpoHHa noua:
dus !G pa r 1i amen t . bg

<Darc:

a2 9809 6'7'1

llnrepuer agpec/n
Ooroaeu a4pec (URL):

http: //parliament.bg
A,{pec Ha npoQn a na ryny,aava (URL):
www . pa r 1i arnen t . bg /bg /pub1i cprocurement / I D/ 515

I.z) Buq na a.taaortrrreJ:ra
(norrurea ce or ny6,'ruven rte.noxnre-n)

IMxnucrepcrro wru ApyT ArpxaaeH oprau,
BK4loqfi TerHO TeXH[f peflloHeuH}l lI MecTHl.i

rroapa3ae,'reHu.E

! Haqnona,rna areuqlrn/c-nyrx6a

!Peruouaaeu n-nn MecreH opraH

! Ily6nnvuonpaaua opraHE3auE-a

ilPeruoua,,rua n,rn lrecrHa areHqufl cJl
!,{prr run

!Eoponeiicxa uucrurygl;. f areugua w*t
MexIyHapoAHa opf arlr,3auH.s

I.3) Ocrroana gefirrocr
(non,r,.nna ce or ny6auueu rtsaoxnrel)
IO6qecroeuu yc-ryru ! Hacrauneaue/xHJmrrlHo crporrrercrBo u Mecra

3a oTAUX rr a

v"Hn lc3c202l-dddl-129d-.15b l60l3ab70dac
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!Or6pana
!o6ulecroen peg r-r curyTHocr

flOro.nna cpeaa

fl14ronorvrnuecxu u Qunaxconrl 4efi uocru

fl3gpaseonaarane

!Coqua.,rua aaxpu-na

!Orglrx, Kyrrry?a r Bepor,r3noBeaaHue

!o6paaonaune
[.[pyra aeiinocr: saxoxoAare,rua aeiiuocr

I.4) Ocnogxa aeiixosr
(nonarra ce or cexropeu msaoxurer)
!fas r.r rounnna eneprna

!Elerrpoeueprna
!Bogocua6qaraue

aHcno

!Ilorqencxu ycayru

!Ercnaoaraqne xa reorpaQcra o6lacr
EIPY"u aeiixoct

PASAEII II: OTKP}IBAHE

Iorxpuoalr npoqe,4pa

Iaa ataaaraue na o6urecrBeHa ropr,qxa

!sa crarcvnaxe na paMKoBo cnopa3yMeHfie

!ea cr,ogaaaue ua AuHaMutrHa crigfeMa 3a rroK)mt<u

!xouxlpc aa npoerr

!Cr,e4arar'.r xaa-nr-r0ExauNonna cucreMa

flopT,qxara e B o6nacnne or6paua n curypnocr

II.l B HA a

PABAE/I III: fIPABHO OCHOBAIIIdE

Aa E HeE

(nonuaa ce or nytruven maaoxtte,t)
!Orxpura npoueqypa

!Orpauuveua npoqe,qrpa

!Crcreaare,'rua npoqeA5apa c aoroaaprHe

! Crcreaare-neu gua.lor

! Ilaprnropcrro sa uHoBarlrlrl

!Iororapene 6es npe4aapure-nno o6raanane

!Kouxypc oa npoerr

[fly6rrvuo cr,cresaune
II ko OTOBA

(uorr,.nsa ce or cerropeu ara.loxnre,r)

!Orxpura npoqe4;rpa

!Orpanr-rvena upoqe45rpa

!.{ororapaue c npeaBapureJrEa rroKaHa 3a lruacrrle
! Cr,creaarelen gua.ror

!Ilaprurcpcrro ea HBoBaunu

!.Ilororaprne 6ea npeABapuTenHa xoraHa 3a yrracrue

!Konxlpc sa npoem

!fly6luvuo crcreoauue
TOBA HEII

(ea nr,saarane ua o6ulecrBeHa nopaqxa B o6lacrure o,r6paua u carypuocr)

! orpanuveua npoqe,4ypa

!.(oronapxne c ny6,'raryrane ua o6nsaeHxe 3a no[[r9Ka

!Crcresareneu gua-nor

ofoBE f,ue 6es He xa o6qB,,reafie ga no

(uont rna ce o,r rg,6:rti.reu Bag,ror<rrreJ)

Er{n. 73, ar. 1 or 3OII
lqri73, at. z,r. t, 6. [...] or 3On
Er{n. 73, ar. 2, r. 2 or 3oI
!rl,r. 18, a-n. r, r. 7 B,bB Bp. c a-[. 6 or 3OII
lqn.79,at t,r. [...] or 3OII
!9n. 18, a-n. 1, r. 11 BaB Bp. c tu'r. 8 or 3OII
8tln. 18, ar. 1, r. 12 or 3On

!rlr. r82, a,r. 1 BaB Bp, c qn. 79, ar. r, r. [...] or 3OII
qn. 182 or 30lIaJ'r. I T

(nonrurua ce ot cercroperr n,rs.nonrNre.n)

Eqn. 132 or SOII
9,r. 18 . c a.n. 6 or 3OIIzl,.t. 1 T T]'bB B

yHIl lc3c20:l-dddl ,129d a:l5b l60l3ab70drc



PEIIIEHI,IE 3A OTXPI{B^HF. H  NPOqEAYPA (UCPC 

")

Erln. 138, an. r, r. [...] or 3ofl
!9n. r38, an. r tlBBp. cqn.79,at.1, r. [...] or 3On
!9a. r8, an. r, T. rr Br,B Bp. c an. 8 or 3OII

!9,r. r8, ar. r, r. 12 or 3ofl
Eqn. 182, an. r, r. [...] or 3On
f]rln. 182, an. r BaB Bp. c rrn. 79, a-n. r, r. [...] or 3On
Eqn. qr, an. 1 or 3On

fl9a. r4z, a-rl. 4 s'bs sp. c ,ra. r4z, an. 1 H qn. 141, an. I or 3Ol
(nontrna ce qpn Ea3.rararre xa o6ulecraerru nopr.vxrr r o6.nacrxre o.r6parra N cxr;4rxocr)

Er{n. 160 or 3on
Er.ln. 163, ar. r or 3OfI

9r. r iul T or 3On

PABAEII IV: IIOPb{KA
IV.t) HaHMenoBaHr.re

.EocraBKa, MoHTax ,l
cEop'bxeHz A 3a xopa
apxrTeKTypHa cpe.qa

nycr(aHe B eKcnJloaraqr{.E Ha fio,[eMHrr nraroopMja r,
c HaMaJreHa no,qBrlxHocT, ocr,Ilyp.cBauu .EocTEnHa
3a Hyx,lrre Ha HapoIHoTo cE6paH%e

fV.z) O6err ua nopttrxara
!Crpourorcrlo
[,{ocraurn

IV.3) Onucaxue xa npeAuera Ha lropturara (ecrecrno rl xoJrr{qer:rBo lra srltotrreJrrru
pa6orrl, AocraBx[ rur[ yc-rrF xr[ y(aBBaHe Ha rrorpe6nog[a rl rlsucrtBar r.E)
Koraro ocHoBHHar rIpeAMer sr,Aapxa AorraJrHureJrHu npeaMern, re rpr6ra ga 6taar o[ucaHu ryr.
B npeIMerHrIE o6xBar Ha o6oco6eHa nogulJti| N, 1 ca BKrto.leH,l .EocraBKara,
MoHTaxa 14 nycKaHero B eKcnJroarauvE Ha rp14 6po.E HaKroHeHu no.EeMHh
EJIarOopM c,bc 3a.qBr,{xBaula cl,IcaeMa (pelca, enercrprqecKz lBzta.reJT rr
IBrixeua ce nnaroopMa ) . CLopExeHr.lcra ue 6,6.qar .qocraBeHrz ,i t./roHaupaH7. B
crpa.uara Ha Hapo.qHoro c,b1paHue, Coor4q, nr. ,,KH.ca AreKcaH,[Ep I.. N! 1 no
npr,.rJroxeHara cxeMa Ha pa3noJloxeHue Ha I]oIeMHzre firaroopr4, _ Hepa3.qeJrHa
qacr or TexHuqecKara cne\uluKa\hA (llprlroxeHz e N! 3- /cxeMa 1-1/, rarcro

1. BGHuHa, HaKJIoHeHa, norleMHa nraroopMa cGc aaBolz ochrypaBa
npeo.qor.cBaHe Ha ,,.qocrcnHrzE exo.q" or axo.E ,,l4eror..;
2. BEapeuHa, HaKJroHeHa, npaBa noIeMHa nnaroopMa - oclzryprrBa
flpeoJIoJIEBaHe Ha cTEr6t4Te or Ooalze Ha Bxo.q ,,143ToK., KEM napTepHo HrlBo Ha
crpa.qara;
3. Brtpeurxa, HaKJIoHeHa, no,EeMHa nrarQopMa c.L"c aaBorZ - ocrllyp.qBa
npeo.uorcBaHe Ha BETpeuHo crEr6uue or naprepHo HrlBo rlo erax n.r,pBr4 Ha
ceBepHa cT,Lr6rrluHa kJIerKa or Bxo.q ,,I43ToK.,.
B npeIMerH14.q 06xBar Ha o6oco6eHa naSulfl,.q N'2 ca r:x,no.reH'4 IIocTaBKara,
MoHTaxa ,1 nycKaHeTo B eKcnJloararlrra Ha eI\uH 6potz noleMHa nraroopMa c
BepTr,4kaJ-IHO EB:1xeH]/l.e, eIIllP. 6poi HaKJTOHeHa nO.ueMHa nraTOopMa cEc
3a.qBl4xBaLrla chc?eMa (pelca, e:rerrprrrlecKl4 .[BrlraTeJl j,1 ,[Br,IXeUa Ce
nraroopMa) y e!]lH 6poia nopTarhBeH rtloTep (Mo6zreH rr.t O" ) 3a 6acerzH.
CEopExeHrrgra ule 6E.qar .qocTaBeHrl t4 MoHrupa{t4 B ctpalaTa Ha Jle.re6Ho-
BE3cTaHoBhreJrHaTa 6a3a Ha Hapo.EHoro c'b6paHz e B rp. Berra Hrpa.q, 6yJ] .

,,Bera neeBa" N,35 no npt4jroxeHaTa cxeMa Ha pa3IloJtoxeHL4e Ha no.qeMH,Ire
nrarOopMr, - Hepa3.qeJIHa uacr or TexHr4.leckaTa cr,e]JrlbuKalJrAF (llprl roxeHla e N!

3) - /cxer.aa l-2/ , rarro cJre,lBa:
1. Bt,uujna, no.qeMHa r]raTOopMa c BepTA KarlHo ABvxeHr4e - ocrzryp.qBa
npeo.qoflcBaHe Ha HrZBO n'EpB[ eTaX IO napTep I<BM BErpeuJHI/I-'I ,UBOp Ha
crpalaTa;
2. B.r,HuHa, HaKJIoHeHa, no.aeMHa nraroopMa - ocrt ryp.qBa npe o.EoJ]_rrBa He Ha
crEJIouTe oT BETpeutHI4rr ABop KEM rlJ:yBHLtF 6aceiH B lldprepHo HI4Bo Ha
crpa.uaTa;
3. IIopTar,,BeH ruoTep (MoorrJ.teH rtloT) 3a 6acerzH - octryp.qBa IlocrEnbr Ha
xopa c yBpexlaHua B 6acetzHa.

IV.4) O6rqeqrueHara rropaqxa caAapr(a rr3ltcKBaHr{fl, cBrpsarru c orraaBaHe Aa ! He E
HA OI{OIHATA

yHIl lc8c202l dddl-.129d-r156 t60t8.b7Odac
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Kp{Tepu}rre, cnapoarrrr c orraoBaHe Ha or(ornara cpeAa rrprrsbcrBar B: (Mon , nocotrere
6pofi)
T€xHr,rqecxara cnequQnraqn-r

xprlrepurlre sa nog6op

nor(a3arerure 3a oueHKa Ha oQepflrre

H3uc(BaHErra rrpu r3rLrrneHue Ha Aoroeopa (raaysu I npoeKra Ha o6rqn

AOfOB H OBHE

( 6porz )

( 6pofi )

( 6poIZ )

( 6pori )

fV,5) llxQopuaqrlf, orHocHo cpeAcraa or Erponeficr<rl, qbroa

06ulecruenara uop'br.rt<a e BaB Bp'rsra c rtpoeKr H/Hnn [porpaua, Sanaxcupau/a cr,c
cpeAcrBa or eBponeiicrare $ou4oue a nporpaun
llgeuru$uraqNa na tIpoeKra:

fV.6) Paa4e-rane Ha o6oco6eHrr lrosurlrlrl
Hacroaulara nopT vKa e pa3AeneHa Ha o6oco6enlr noaaquu Aa E He E
MorttBu 3a HeBt,3MoxHocrra sa pa3IeJIIHe Ha nopaqrata xa o6oco6enn n03I-tt1uH (koraro e npruroxuno):

fV.7) Ilporxosxa crofinocr ra uoptuxana
Croiinocr, 6eg Aa ce sx,rto,tsa.(llC: 164000 Banlra Eaif:

fV.S) flpcAMer.rr Ha noDtrrrara ce st3rara c HffKonxo orAeJ'rHH rrporleAypn: Aa E He E
O64a crofiuocr ua nopaqrtar.a, tracr or r(orro ce BlaJrera c Hacrorrrlara rrpoqe,[rpa:
CroiiHocr 6ea a ce BxnroqBa IllC Ban\.Ia:

Cnucbx Ha ograHarnre rrpolleAlrpri c Kparr<o omicaHt-te Ha rexHun [peAMer:

PA3[E/IV: MOTI4BII
V.1) MorrlBrl 3a rra6opa xa rrpoqegrpra (xoraro e rrpu,rorxxuo)
(Kparro onacanlre ua Qarruvecxlrre o66oareJcrBa, Kotrro o6ycrraBflT H36opa ua clorneruara
rIpoqerJpa)

V.z),rlxqa,4o rorrro ce rrsrrpaqa noxaxara 3a J racrue B rrporle4,,pa Ha qorouapaue 6es
npeABaprtTerrro 06lalerure, 4oroaapnxe 6ea rrpeABapttTelna noxaHa 3a J tacrrle,
4orouap.exe 6eo rry6rurq,BaHe Ha o6{x!,reu[e oa rroptrrKa, rrpflKo Aoronapaxe (xoraro e
npu,rorxuuo)

V.3) Hacrorrqara npoqe,e?a e cBGpsaHa c npeAxoAua [porleA)rpa aa B.hlJraraHe Ha
o6ulecrrerra nopaqxa Errrt xoHr<J4rc Ba rrpoem, nonro e (xoralo c rrpu,ron<uuo):

ny6rlZkyBaHa B PerrrcrEpa Ha o6uecrBeHrlre nopGqKr,l noII yHtrKaJreH N.

IJE/\iM/I.ttt

(nnnnn-yyyy-xxxx 
)

oTKpuTa c peueH4e N' oT ,qaTa

yHII 1.3c2021 dddl-42sd-al5b-l60l3ab70dac
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PEltlEHlll'lA OTKPT{B HII HA nPOqEAyPA (sep.rr 6)

V.4) Aona.rrullaelltara AocraBKa/noBTopHara yc-[J,Ta [Jrrr crltol{Tei,rcrBo e (Horaro e
npruro)Iruuo)
Crofinocr, 6es .4a ce BKnp.{Ba.llllc

PA3ILII \rI : OAOBP-TIBAM

Io6nr.nenuero aa orroBecrrBaHe or(pl.rBaHero Ha npouerJapa

f]noxanara oa yrac,rue

A

PA3IEJI \rII: AOIL/IHLITE/IIIA ]IH@OPMAIII,[fl

\,II aIIax Ha HacToq

PASAEII VII I : BBSJIO}KIITEII

\aII.1) AonLrrrrl're.lxa rtrQopuaqur (xoraro e npu,rorxroro)

lrTe IIO O6r(arBaHe\TII.2 t(olrTo 3a
OQr-rquaaao nar-ruenouanue
KotfiActAq 3a 3arurzra Ha KoHKypeHurATa
Haquoua,teu uqenlnQuraquoneu Ns (EltK)

flouteHcr(rr aApec

6yJr. Bxrol]Ja N. 18

fpaa
CoOrl.q

Iloulencrr-r xo4
1000

.ftpxaaa
Peny6JrrJKa

B'L,rraptl.q
Teae$ou
02 9884070

AApec aa enerrpoHHa rIoqa
cpcadninGcpc. bg

Oaxc
02 9807315

Hnrepuer a4pec (URL):

http: / /www. cpc . bg

VII.3) IIoAauaHe na rraJI6It
Tovna nnSopuaqu.f, ornocHo KpaeH cpor/rpafinn cpoxoae aa no4aaane aa xaa6rz;
XaJl6a ce no.qaBa B 10-.qHeeeH or o6croareJtcrBoro no vrl. lgj, al. 1, r. 4

u aJ]. 2 or 3O[.

tl 201 l11I rrrf

VIII.1) Tprre HMerra: (flognrrc)
Xp,I3aHTeMa HrJ l< o,'l o B a HrlKo,rloBa

VIII.z) ,Ifrruxxocr:
fnaBeH ceKpeTap Ha Hapo,qHo"o cB e, onpaBoMor]leH cr,c 3anoBe.url N'N'A.E-

-279 / 01 .11.2019r. Ha npe.qce.Earer.q05095A-O5-777/23.05.2019 r. z A!-9
Ha Hapo.qHo r o cE6paHte

*l lcsc:olt-dddl,l2gd-rt(b-t60t3ah70dac

BGN
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Irena.Georgieva
Text Box
Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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oErBJIUHtlE',l  nOPl'L{kA (BcFn, 7 )

llprrrylrxa rcru O$uqxanerr necrrrux ua Erponericxrr.f, sbroo

HuQoptvraqua n ounaiin Qoprry.napn: httDllsrnEpled.c-uIeDa.cu

OEfl BJIF,HIIE 3A TIOPI,TINA

Auper{TlrBa zo14lz4/EC I 3ofl frl- 0n- 00:514

//-3 , /4.r,/3 
|

!Ilpoerr na o6araeuue

fi O6anaenne sa ny6,rnr-vnaue

PABAEII I: BIb3.TIAIAIII OPIAII
I.r) Haruexouaune u aApecu 1 (nroaa, nocouere Bclrrrxrt Bas,raraul opraurr, r<oho
oTfoBa ita
O$uqna.nuo uauuenorauue:
Hapo,EHo c66pa Hr4e Ha Peny6ruKa BEJlrapu.c

Haquonalen perucrpauuoHeH soMep: 2

000695018
IIoqencKr, a,qpec:

nr. Hapo,EHo cE6paHrie N! 2

fpa,A:

Cobua
ro4 NUTS

BG411
flouexcxu xoa

1169
,U'bpxaBa:
BG

JIHUe 3a KoHTaKr:

EKareprJHa leopru eBa; AHHa ByHeBa
Te-ne$ou:
+359 29392459 / +359 29392265

Enerrponua noqa:
dus@parliament , bg

Oaxc:
+359 298A961'7

Hnrepner agpec/u
Ocuoaen aapec (URL):

wvJw, parliament. bg
Aapec na upo$u.na ua rcynyaava (URL):

www. parliament. bqlbqlpublicprocurement / I D/5 1 5

I. 2) CrBMesrHo BhlJraralle

! floprvrara o6xratua sr,BMecrHo B,rrlaraHe
B oryuaii na gbBMecrHo B,b3.rlaraHe, o6xaarqaqo pa3JrriqHll A,r,pr€Bn - nprurox[Moro Har1uoHaurHo
3aKoHoaarerlc'rBo a cSepata xa o6urecrBeHfiTe rogtqxH:

cH o faH 3a lto KIIII kaTa ce B'L3/'Iara oT uell

I. )Ko
crneHara IIopT,qKa e AocrlnHa 3a HeorpaH[qeH L nLrreH rlpax 6ean,rareu

tr6T Ao aorq,n eHTarlhflTa 3a o6urecrBeHara rroparlxa e orpaunqeH. IolarHtlTenHa HH

,Iloxylreuraquara aa o6qe
aocrbn Ha: (URL)

EAo"r"
MO)t(e

Qoplraqrr
ccn r na: (URL

wurv.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/515

onrannterna uuQopMarrus Morxe aa 6rAe noJ't)^reHa or
!fopenocovetoro/are lrrtcro/lrecra aa r<oHTaKr

IJ

(rro-nr, nocovere
O$nquaano nanuexoaauae:
HapoIHo cE6paH,1e Ha Peny6rt4 Ka BEnrapr,.lE

Haqnona,reu perncrpauHoHeu HoMep: 2

00069s018
Iloulencxa agpec:
nr. KHE3 AreKCaH.[,E,p I N' 1

fpal,
CoAufl

(oA NIITS
8G411

flou{eHcl(rl r(oA:

1169
I'bpxaBa:
BG

Jluue 3a KoHTarcr:

EKareprrHa f eoprr,4e Ba; AHHa EyHeBa
TereooH:
+359 29392459 / +359 29392265

EneKrponHa IIoqa:
dusLGparliament. bg

OaKc:

+359 29809611
I,Inrepner agpec/u
OcHoBeH alpec (URL):

www. parliament. bg
Agpec na npo$x.na tra rynynaua (URL)
www. parf iament, bg,/bq,/publlcprocurenient /IDl 515

Te EJrH 3arB.neaurra sa y.racrre rpr6aa Aa 6aAar [3npareHu

fo enocorleroTo uTe NlflcTo llecla 3a IiorrTaI{T

OQepra

!eaerrponno nocpe4craou: (URL)

vHn 30ad95cl-dSl2 4Jdc 6fr9-?lal95c30d0r

porIe,(1



OSrB,lEIilll lA flOI,hqXA tscpcr'r 7)

c,re,4 u,4,4 ec: trl oI,l nocoqeTe )

OQnqna-rIuo nar.rueuoaauue :

Hapo.qHo cB6paHrze Ha Peny6r/Ka BGrrapr4q
HaqrroHaneH per[crpaqr-roHeH HoMep: 2

000695018
IIorqeHcKlt a,4pec:

nr. KHq3 AreKCaH,qBp I N, 1

fpan,
CoQl,l.c

I(oA NUTS:
BG411

flouleHcKu xoa:

1169
,{ r,pxasa:
BG

JIHue ga xoHrarcr:

Pa.uo c rrlHa Kr4pr roBa
Tere0oH:
+35 9 29393059

Ererrponna noula:
r. kirif ovaGparliament. bg

Oa(c:
+35 9 29813131

I,IHrepHer a,qpec/tl
Ocnoaen agpec (URL):

www. parfiament. bg
A2pec Ha npo$ua na qrlnava (URL):
www. parllament. bglbg,/publicprocurement / I D/5 1 5

EaekrponHara KoMyHEkaqri-q tr3ttcr<Ba [3rlor3BaHero Ha cpeAcrBa I, ycrporicrBa, KoHTo no npl-tHqufl He
ca AocrlntIll. B63MoxeH e HeorpaHHqeH tI nLrreH IIpflK 6eenaaren gocmn na: (URL )

I.4) Bu4 xa rl,s:raraulxl opraH
[lMrxncrepcruo nrH Bc.sKarGB rpyr HarrnouiureH

u,ru Qe4epa.lex opraH, BKrItoq[Ter'lHo rexHh
per[oHEUtHtl r,I_ru MecTHlt noapaSAeneHtirl

!Haqnona-nna u-nH OeaeparHa areHuv,a/ ur9r6a

!Peruona.len rura MecreH opraH

!Ily6auvxonpaaua opraHrl3a(tzq

!Erpoleiicxa uncrxryuaa/arenqal u,rH
Mex!4rHapoAHa opraHrr3arlxf

![pyrrun:
l--'lPernonarua nnu MecrHa arenqua/cr1rr6a

I.5) Ocrroaxa 4efirroc:r
! O6u1u o6ulecrreHn ycJrlrn

!ffipaua
!06rqecrueu pe4 r-r 6eaonacuocr

!Oxo-nna cpe4a

!I{xouoruuvecxu n Qunancoar-r geiinocrn

!3gpaeeonaaaaue

!Hacrauarane/xu-ruurHo crpor.rrelcrBo H Mecra
3a oTATIX fi KyrT)?a

!Coqaarua oaxprua

!Or1nx, ryrrypa a Beporr3noBeAaHlre

!O6paeouaxne
[.{pyra 4eiinocr: sakouoaarenHa

PASAEII II: [IPE{MET
II. r O6nar xa ttaTa HA

II.r.1) IlatlMerIoBallI|e:
,qocraBKa, MoH?ax ,,1 nycKaHe B eKcnJroarauhE Ha noIIeMHI4 nraroopMra ,.1

cEop%xeHurr 3a xopa c HaMaJIeHa noIBIAXHOCT, O Ct4 ryprrB arrlr4 IocTEnHa
apxrrreKTypHa cpe.Ea Ba Hyx.EVTe Ha HapollHoro cE6paHre
Pe HOM 2

II.r.2) OcHoBeH CPV xoA:

.UonbrHura,reH CPV KoA: r 2
34951000

II.r.3) Bx4 na nopr,vxa
OllTC,TICTBO ocTalrkl,l

II. r,4) Kparxo orlrc{tllle:
B npeIIMerHr4A 06xBar Ha Ofl Nr 1 ca BKJltorleHr1 .[ocraBKara, MoHTaxa ],1

nyckaHeTo B eKcnJIoaTalu.c Ha 36p. HaKJIOHeHZ nO.[eMHrZ nnaT(DopMr,l cEc:
3a,EBI4XBarrla CI,lCTeMa(pe;:ca, elertp]4rlecRz IBrlIa.reJLI IBlxeua Ce
nnaToopMa) ,C'bopBxeHq.qTa Ue 6b.EaT IIocTaBeHr4 u MoHTylpaiu B crpa.qaTa Ha
[lC,Cobu+, nr.,,KHA3 ArreKCaH,EEp f..N! 1 no npr4roxeHaTa cxeMa Ha pa3nonoxeHue
Ha nO.qeMHZTe nIaTOOpM,J - Hepa3,UeJIHa r:racT OT TexHrl.recKaTa CneqZ$uxaqZa.B
npe.qMe"Hu.s o6xBar Ha On N! 2 ca BKJrIoqeHu .qocraBKdrarMoHTaxa 14 nycKaHero
B eKCnJIOaTaUr4e na 16p. no.qeMHa nnaTOopMa c BepTrlKaJ.IHO
,uBrxeHze, 16p . Ha KIoHeHa no.[eMHa nIaToOpMa CEC 3aIBrl,(BaUa CtC?eMa
(pe,'tca, enekTpr4.cecKl4 ltBul'areJl t4 .qBrrxeua ce nnarOopMa) 16p. noprarueen
r/6Tep (Mo6rzreH .nraoT ) 3a 6acelzH . CBopExeHh.qra rle 6E.uar !\oc!"aBeHu u
MoHTupaHr4 B crpa.Eara Ha Jlerle6Ho - B'b3cr aHo Br{T erHa"a 6a3a Ha HC B Ip.
BerhHrpa.q, 6yJr.Bera neeBaN! 35 no nphroxeHara cxeMa Ha pa3noroxeH,e Ha
EO.qeMHr4Te nnaToopMr,, - Hepa3IeJIHa rIaCT OT TeXH,1!]eCKaTa Cne \uAAKauutr

yHlI 30ad95€l-dSD-{dde b.€9 llalsJc3OdOa



II.1.S) IlponroaHa o6uta qroftIlosr:2
Croiiuocr,6es aa ce sKrrro.rsa ,4I(C: 164 000 Ba-nyra: BGN
(so po-txoeu cnopaoy eHuA n tu duuottuvnu cucmenLu 3a nor.Vnr.t - npozHo3nd o6t4a dxcu anHa
cmo Hocm sa qgJlama flpoduDtcumal$ocm 4d po.txoeomo cnopo3a$eHue wlu Ha auP.o uv.rr'.amo

cucmeua ao noxgruot)

II.1.6) PaaAeJxfle Ha o6oco6eHu no3lIqI|I|
Haflorr.qara noprqKa e pa3ae-[eHa Ha o6oco6euu nosnqrru

8r"
EHe

Ooeprn Morar Aa 6aAar floAaBaHn 3a

fi ncn.rxu o6oco6euI rro3urtalr

!uarcuua-nen 6poi o6oco6eun noenquu:

!cauo e4ua o6oco6eua nosrruat

!Marcurraaneu 6poff o6oco6enr-r nosaurrl, xonro Morar aa 6aaar BaanoxeHfl ua e4uu oQepenr:

!Br,aaaraultlnr opran crl 3anasBa rpaBoro aa Baarara noptvxn, xoru6unupaqu qteAuure o6oco6eHu
no3l-tqulr uJrH rplmH or o6oco6eun no3uqnn:

PABAE II II.z) Onucaxue / o6oco6eHa rrosuqu-s
II. z Onrrcarrxc r

OL,B-lLtlIiF l.\ ITOPLqX^ ('cp!ni 7)

II.2.r) Ilat{rtrerloaaHtIer 2

,qocraBKa. MoHTax ,, nycKaHe B eKcnJloaraurl.q Ha rprz 6poE
rtrar0opMrl cEc ga.qBrlxBar{a crrcreMa (penca, e:rerrpuqecKr,r
.EBtl xeua ce nnaroopMa )

O6oco6eHa no3Hqri, N-o: 1
2

HaKJIOHeHr,l nO.qeMHU

lBl4laAeJI u

II.2.2) Aora.[Hll.re,'TH CPV xoAoBe 2

OcHoBeH CPVxoA: I 34 951000

non6rHrrre,,reH CPV I(oA: I 2

II.2.3) Mflcxo lla lrarrL,Illerllre
Ocaoano uggto na n3lrr,JrHeHue:

M.ccroro 3a h 3nEJrHeH,le Ha JlocraBKara h MoHTaxa no o6oco6eHa no3tluL,lF
e crpa.rlara Ha HapoIHoro cE6paHxe - Coitaq, n::,"Krjq: AreKcaH.[Ep I" N,

Bxo,q ,,I,43ToK".
1

1

I<oA NfITS: r 1l

II.2.4) OmrcalIxe rra o6rqecrrexara [opbql(a:
(ecrecrao u xonlruec Bo rra crponTeJrHr{ pa6oru,4ocraaru nlfl ycJr],rrl rurr, ],r(a3Baue ua norpe6nocru n
nsrlcrgaHr-rn)
O6oco6eHa no3rurA, N, 1 ,qocraBKa, MoHTax 14 nycKaHe B eKcnroarauurr Ha
Tpr 6po.c HaKJIoHeHz no.qeMHr n,''IaroopMr4 cEc 3allBr4xBaua c%creMa (peJlca,
eJIeKaprlqecKlZ .qBr4 r,arer ]z lBrzxeua ce nnarOopMa ) , ocrcryprrBarllll ,qocTEnHa
apxrzTeKTypHa cpe,Ea, qpe3 npeo,EoJLqBaHe Ha pa3Jrr4rlHr,l HzBa B cIpa.qaTa Ha
Hapo.qHoro cE6paHl4e, Co!^fl, nn. ,,KHca AneKcaH,aBp 1., N!1 . B npeIMerHr.tE
o6xBaT Ha o6oco6eHa no3uutl+ N' 1 ca BKIIot{eHr4 IOC?aBKaTa, MOHTa)l<a I4

nycKaHero B eKcnJloaraqLl q Ha rp,1 6po.q HaKroHeHV no,EeMHtl nraroopr"ax cEC
3a.qBuxBarqa c,1creMa (perca, ereKTpvqecKtl lB,lrareJI 14 .[B,Ixeu]a ce
nrarOopMa). C.r,op,bxeHraAT a rqe 68.!ar ,4ocTaBeHr4 t }4oH.l:'r'.paHu B crpa,qara Ha
HapoIHoro cb6paHrze, Cool4a, nn. ,,KHq3 AJleKCaH.q.hp 1.. N! 1 no np%roxeHara
cxeMa Ha pa3noJroxeHue Ha noIleMHrrre nraroopMrr - Hepa3IeJIHa rlacr oT
TexHr4qecKaTa cfie\r4!,AKauufl (tlpuroxeHrle N, 3- /cxeMa 1-1/, rarro cJleIBa:
1. BEHuHa, HaKJroHeHa, noleMHa nraroopMa c,Bc aaBor; ocrrryprrBa
npeo.qoJrABaHe Ha ,,.qocrBnHr1,I Bxor" or Bxo,E ,.tr43ToK..;
2. Brrpeuaa, HaKJIoHeHa, npaBa no.EeMHa nJlaroopMa ocrrryp.qBa
npeo.[oJrABaHe Ha clbr6r4Te or OoarZe Ha Bxo.E ,,lI3ToK.. K%M naprepHo H14Bo Ha
cr,pa,4aTa;
3. BETpetxHa, HakJIoHeHa, no,qeMHa nrraroopMa cEc aaBolZ - ocrlryp_rrBa
npeo.qor.cBaHe Ha BETpeuHo crEr6r,rqe or naprepHo Hr,rBo ,uo erax nEpBu Ha
ceBepHa cT,r"r6zllHa KreTKa or BxoL,l4BToK.,.

II.2.5) Kprrrep{[ Ja BloraraHe
I Kpurepuure no-goay

! Kpurepuii sa xaqecrBo - IIMe: / Texecr. I 2 20

- I,IMe: TexeCT. l20HTE flu, cBa 3ar c

vHIl 30td95.al5E-,1dd.-b.€9.:lil9(c30d0a



Of,rB-rlElltlL l  llOPtt$i  lDep. r 7)

E [euara te e eAI-tHcrBeHIrfr kplirepuii 3a Bb3naraHe rl BcuqKu Kprrrep[ri ca nocoqeHu caMo B

aqra Ha o6 ecTBeHaTa no

UeHa - Texecr: 21

ka

II.2.6) IIporlloslla crofi llocr
CroiiHosr, 6e3 Aa ce BxnroqBa AAC: 94000 Barl"ra: BGN
(sa po,uxoeu cnopo3y).@H1tl v,tu duuanuwtu cucmelau 3ct noryntat - npoenosno o6r4a .ttottctlMo,at.q

tna n men\ocm Ha ma3u ofuco6eno notuctnouHocm 30

II.2.7) [poAa,rr(rmer[ocT Ha Ilopbrrxara, paMr(oBoro crropasyMeHEe rrJrH AI|HaM qrre
crlcTeMa 3a rrorgflu(,r
IlpoAanxurenHocr B Mecel([: _ unu flpoAanxurenHocr B AHH: 80
tul
HaqarHa Aara: _ M/MM/rrrr
K iiHa Aara: N\ iu lrl ffTI

Ta3H nopa.rKa [oA.nexri Ha [oAHoBrIBaHe

Ofl HcaHHe Ha rIoAHoBrBaHnsra:

II.2.9) I,IHoopMaqI|r orHocHo olpaHtrqerlHe 3a 6po-f, Ha ftanA[Aarrrre, xotro rqe 6t4ar

(c HsKqroqenHe xa orxpnru npoqe,{rpn)

Ovaxaatr 6poi xan4a,[aru: _
ruru Ilpegrugen ruuH[ManeH 6pofi: _ / Maxcr.rrualen 6pofi: z 

-
O6errusuu rpnrepnu 3a r-r36op Ha orpanuven 6poi xan4uaaru:

II.2. 10) IIHOopMarlH,r orHocllo Bapr{arrTrrTc

[a! nee T ,IAIITH

II.2.tr) UxOopMarlx, orHocHo orrU[rrre
OIIur-rH

Ouncanae ua onqnrte:
AaD HeE

II.2.12) IIHOopMarIII r orllocHo ereKTIroIIHIr r(ara,'rosrt
!o$eprure rpa6ea 4a 6r,4ar npe4craaeur nog Qopuara ua e:rekrpoHrn Karai03, rurl-r.qa BKJrroarBar

eJle eH l<aTiulol

II.2.13) HHoopMarIrI, orrtocHo cpeAqrBa or EEpofleficxrlr suroa
O6ulecreenara nop,,q(a e BLB B[yb3Ka c npoerr n/nru uporpalra, Snnaucupan/a crc
cpeAc"rtsa or EBpoleficxlrq cbroa

llAeHTr-roHxaqHs Ha [poeKTa:

U.2.14) Ao[anrrrflenxa rrrQopuaqlrr:
CpokBT sa u3nLltHeF]'4e Ha nop6rrKara no o6oco6eHa flo3t4tfLA N, 1 ,qocTaBKa,
MoHTax 14 nycKaHe B eKcnJloarauurr Ha rpz 6pos HaKroHeHA noleMHrl nrarooplaia
cEC 3a.EBI4xBaua cr^ c?eMa He Moxe Ia 6B.Ee no-.qEJrEr oT g 0 (oceM,qece" )
KA'IEHIAPHII .qH]4, CqIzTAHO OT .[AAATA HA CKJIIOqB HC HA CEOTBCTHIZ'I
,[oroBop. f apaH[t4o{H[tra cpoK Ha BCr4qKrr cEop,bxeHq| He Moxe .ua 6EIe no_
KparbK or 24 (.uea,uecer u, \feahpvr) Meceua.

PASAE II II.z) Ouncarrxe f o6oco6e*a noarlunfl
II.2 Onrlcanne 1

II.z.t) Haxuexonarrrre: 2

.EocraBka, MoHTax ,,! I']ycKaHe B eKcnJroararlr4a ua 16p. ro.qeMHa nJ.IarOopMa c
Bep?rrkaJrHo ,EBrrxeHr4e, 16p . HaKroHeHa noIIeMHa nrarOopMa cEC 3a,EBvrxBarlla
c!4creMa (pe.nca, elercrprrqecKrl IIB14r,arer ,.r IBr4xeIlla ce r.urarOopMa
O6oco6eHa no38ur{, Nq: 2
2

Aa E HeE

AaE HeE

\}lll 80ad95eld5D,4dde-bceg 2lal95cBOdOa



II.2.2) Aolrtrrxrrrenxrl CPV xoAoDe 2

OcHoBeH CPV koA: I 34 951000

,Uorn nHnrereH CPv (oA: r 2

II.2.3) M.Esro rr& rrarrbJrrreHrre
OcHoBHo Mrcto Ha u3[aJIHeHtle:
MAcroro 3a u3flBrrHeH,le Ha .EocraBKara rz MoHTaxa no o6oco6eHa no3uuutl Nt 2
e crpaJlaTa Ha Jl erre6Ho- BE3CT aHoBhT eJIHa Ta 6a3a Ha Hapo.qHoTo cE6paHte
BerrHrpaI e pp. Ber,4Hrpa.q, 6yr. ,,Bera IleeBa" N! 35

NUTS:r Br
IL2.4) Onrlcanrre xa o6qecrreuara [olybtrxa:
(ecrecrBo H xoauqecrBo Ha crpouTerlHu pa6qru, AocraBKH rrru ycnyr urtr ).KaoBaHe Ha rlorpe6Hocr.H It
I,I3HCXBAHl{S)

O6oc06eHa na3vu.t4E N,2 .!ocraBKa, MoH?ax rz nycKaHe B e KCflJ']oa Taut_rr Ha
e,qt4H 6porU no,qeMHa n".IaroopMa c Bepr KaJIHo rBr4xeHu e, e.quu 6porZ HaKJloHeHa
no,[eMHa nnaroopMa cEc sa.qBrrxBaqa crcTeMa (pe,nca, enercrplzqecKr4 .qB]apareJI
h IBrxeua ce n"raroopMa) u e E'raH 6pafr nopra?riBeH r/Oaep (Mo6t1reH r]aOT) 3a
6acerzH, oculypABaulr4 ,EocrtnHa apxr4TeKTypHa cpera, lrpe3 npeo.EoJrqBaHe Ha
pa3JIr,IqHrl Ht4Ba B crpa,Eara Ha Jl eqe6Ho -BE3CT a HoBr4T eJiHaTa 6a3a Ha Hapo,[Horo
cE6paHze B |p. BerzHr,paL 6yr. ,,Bela lieeea" N! 35.B npe.qMerHuc o6xBar Ha
o6oco6eHa nost4L\uA N, 2 ca BKrrorleHt4 .rlocraBKaTa, MOHTaxa ]4 flycKaHeTo B

eKcnroaTaqr4.c Ha e,qr,1H 6por7 no.qelaua nnaToopMa c BepTr4KaJlHO AB]/jxets]/.e t etUH
6porz HaKJloHeHa no.qeMHa nraroopMa cEc 3a,EB,rxBaula cr4cTeMa (perca,
eJleKTprqecKI4 .[BzraaeJ] Iz llBlxeula ce nIaToopMa ) u eI\uH 6pa nopTalru BeH
rL4 O.rep (Mo6trreH rr4oT ) 3a 6acerZH , CEopExeH .qra qe 6E.qar .EocraBeHu ]a

MOHTrrpaH/ B CIpa,rIaTa Ha Jleq e 6Ho-BE3 cT a HoBrrT eJlHa T a 6a3a Ha Hapo.qHo"o
cE6paHLa e B rp. BeJluHrpa,q, 6yr. ,,Bera IIeeBa,, N, 35 no npr4J]oxeHara cxeMa
Ha pa3noJloxeHze Ha no.qeMH!1t"e nraToopMtz - Hepa3IeIHa qacT oT
TexHrz.recKara cne u,aorIKaur,{c (llprnoxeHze N 3) - /cxeva 7-2/, rarro cJle,EBa:
1. BEHurHa, noreMHa nraroopMa c Beprr4KaJ.IHo lJ,BtAxe1.ne ocrrryprrBa
npeo.EoJlrrBaHe Ha Hr4Bo n,6pBr1 eTax .uo napTep KEM BETpeUHr4.q ,EBOp Ha
crpa,EaTa;
2. BEHrxHa, HaKIoHeHa, noJIeMHa nraroopMa - ocr4ryp_cBa npeo,[orEBaHe Ha
crrJI6ure oT BBTperuHz_q IBop K.t M nlryBHt4E 6aceriH B lraprepHo HrjBo Ha
c!pa.qaTa;
3. Iloprarr4BeH rr4oTep (Mo6r4reH rzOT ) 3a 6acerzH _ ocr4ryp_qBa Iocra,nET Ha
xopa c yBpexraHr4rt B baceriHa.

II.2.S) Kprireplll{ Ba B6araraHe
I Kpnreprzure no-4o,ry

! Kpurepnfi oa xaqecrBo - I,lMe: / Texecr. l 2 20

! Kpnrepafi, curp3aH c pa3xoar.t - !IMe: / Texecr: r 20

E UeHa - Texecr: 2r

! IJenara ue e e4uucrBeHrrcr Kpurep[ii ea sreaarate u Bcnqru xpuTepxlI ca rIocoqeHH caMo BqarTa Ha 06tuecTBeHaTa noAO CHTA

(sa cnopa

Cro llt r CTo 6e:l B l(JttoqceI BA CAA 00 0
G-9 tiBa,l)Ta

partxoau lL,lu l/duua+t3A eHUA HIi cucIne,\t 3AU oll rcanx1l npozuo3H0 a ,\lAKCL^t(lr'l ao6t4
30cl110U1lOCl tl1d Dlen HOCtn HA ma3u ltao60co6e o3

II.z.6) Ilporrrooua qrotixosr

ocT Ha rroparll(aTa, paMKoBOTO Crropa3!,rteHHe }r,,rtt Ar{HaMrlqlla

If poAr.rlxHTen Hocr B Meceuu:
MH
Hava..nua 4ata: - 

-- 
g4

-- 
u-rr-r flpoArflxmeJuocr e AHn: gO

/unr/rrrr
u aHK aTAA }l \I rfrr

II.z.7) npoAGJIrftlIIe-,rH
cHcTeMa 3a IIoIraJrIII(It

Taan noptsra nog.ae)l(r.i Ha noAHoBrBaHe
UlIUCaHUe Ha noaH oB,.qaTu.,.ta:

(c uar,rto'reHr.re ua orrpnru npoqeA),?u)

O.raKBaH 6pofi xaHAa.4arh: _-

II.2.9) IIHoopuaqII,e orHocllo orp
IIOXAHEHII

aIIIIqeHrre 3a 6po.f, Ha xarrgrtAarrire, xotrro rqe 6,rqat

I

Aan HeE 
i

ylln 30ad95cfd5tr 4dde h€€9 ?]atgtclodo.



O6rlt rlEHt{E 3A IIOPIrIIX  (sepcrr ?)

O6exrarut xpurepriu 3a [36op Ha orpanuveu 6poii xax,qu4arn

II.2.11) UuQopMaulrlr orrrocHo orulrtrrre
OnuxH
Onacanne na onuurre:

II.2.12) I{HOopMarI[q orHocHo e'reKrlroHHlr xaTarootr
!OQeprnre rpa6aa 4a 6r4ar npe4crarexu no4 Qopuara ua eneKrpoHHri Karauro3lr nr'lu Aa Br<rrorraar

HEH I(AT'UIOTCJ'I

Aa! HeE

II.2.14) AorrErHrrreJna unQopuaqtr:
CpoKET sa rz3nErHeH,le Ha nopEr.rKara no o6oco6eHa no3hLlu4 N! 2 .qocraBrca,
MoHTax rz nycKaHe B eKcnJroarautl E Ha ccopExeHr4sra, nonallaur4 B o6xBara Ha
o6oco6ettara no3uL)tLtr, He Moxe .qa 6,6,8e no-IEJI'br, or 8O (oceM,Eecer)
KaJreHIapHLl ll}lt4, C\.114T,a}j.O OT !aTaTa Ha CKJrrOqBaHe Ha cboTBeTHr4rr .qoroBop.
fapaHurloHHrrAT cpoK Ha Bc,lqkl4 cGopl5xeHt4rr He Moxe JIa 6EIe no-KparbK or 24
(.qBa.qe ce r 14 qerupv) Meceua.

II.2.10) IIHOopMaq[n orlrocHo Bapflalrrrfre
IIIe 6r,Aar rr HCMAHI' ItA  ETU

III. Ycrorrq ga e

H"8

III. 1.r) foAHosr Ba JmprDxHflBaIIe rra rrpooeclrona.nuara AefiHor-r, Brrrotrr.rreJlHo
tr3Hcl(Ballrra B,bB Bpa3Ka c BIIHCBaHgrO B rtpooec[oHarlr[ rIJIt{ TApI.OBCXTT pelllcTprr
Clucr,x n xparxo on[caHHe Ha yo'roBllsra:
HE

III.l.2) IIxoHoMrrqecKo n Or{HaEcoBo sr,croflH|{e
! Kpurepuu sa nog6op, xarro e lrarauo B aoK),r,!eHTaquflTa 3a 06qecrBeHara [op,bqKa
C[HcbK 14 Kparro orr]rcauue Ha Kpr.rrepnure aa no46op:
HE

I{3[ckBaHo MHHnMataof uu nlaof a:2

III.r.3) Texxtvecxu rr npo$ecrroxaJrHH B.haMol(Hoc.rrr
f] Kprrepuz aa no46op, raxrJ e yraeaao B aorg,,rlre,Tarlrrrra 3a o6qecrBeHara noplrrKa
Cnucr,x u rparro onlrcaHrie Ea Kpr{r€pnrre aa no46op:yqacrHI4K6T Tp.q6Ba .Ea e q3nEJrHl4J.t ,uerzHoc", urtZro npeavet e vl\eHavlJe1 unlcxo.qeH c npe.qMera ua o6uecteeuara nop6qKa.
l73HcKBaHo MHHnM urao f nu uueo f a: 2

y'acrHrlKET, npe3 frocJre,qHrJTe 3 (Tp4) rol,t'Hut cq,,raHo or .qarara Ha

:,::1:"1: 
Ha ooeprara, rp'c6Ba ra e t43t)'btHuxl rtttHt4MyM 1 (e.qHa) .EerZuocr,qnuTo npe,qMer e tl]eHTrjqeH !4J7t4 cxoBeH* c [pe.qMeTa Ha oouecrBeHaranopEtrka.

* llo.q z.EeurrzqeH zJrrz cxo.ueH npe.EMer ,[a ce pa36l,1 pa: .EocraBKa r,4 MoHTax HaHaKJloHeHa no.qeMHa ua"OopMa u/unu noze:Mua_ r]r"r6,rplu{" c Beprr{KarrHo,EBrrxeHDle 3a ocr4 ryp.qBaHe Ha .4OCTEr,tHoa, , .qoar",r"u cpela Ha xopaTa cHaMaJIeHa no.qBtTxHOCT.

.qAT TA HA CKJIIOqBAHCTO ,1M ca npuK nqulu B [OCOrreHr4

pa3614 pa 
" He 3aB14CrlMO OT

no-rope nepuo,E

* [.otr ,,y,LznrlueHu rocraBKu.. TaKrfBa, KOTITO

\Hll 30,d9\c|d5l2,ldde berr :targicB0doa

AaE HeE

II.2.13) HHOopMarl[, orHocro cpe4craa or Enponeficxris c.rros
O6rqecrneuara nopr,qt<a e BcB Bpa3Ka c npoerr u/ulu nporparua, Qtnanclpau/a coc
cpeAcrBa or EBponelicxus grrcg

I,IAeHTuQHKarufl Ha rrpoeKra:

PASAEJI III: IIPABIIA, I4KOHOMIIqECKA, OI,ITIAHCOBA I,I
TEXHIITIECKA I,IHOOPMAIII,Ifl



II I. Yc-rosfiq sl'a c TA2

PA3AEJT IV: fIPOUEAYPA
fV.1 Onqcaxqe

O6rBllEIl}1L !A IIOPLLIKI\ licpcnr 7)

IIpI4 no.qaBaHe Ha ooeprara yrracrHr,Iurre IIeKJIapupar cboTBeTcTBuero ch c
Kpuaepu* sa no,E6op B EEIOn, rrpe3 non'r,JrBaHe Ha pa3IIeJr Bi ,,T exH:l,jecKv t,
npoOecL4 oHarHr.l cnocoOHocTIZ" B tracT IV ,,Rphreptav 3a no.E6op".
B cryr{arzre no qr. 67, ar. 5 ra uJI. ll2, ar. 1, r. 2 3On sa .qoKa3BaHe Ha
c%orBercrBLre c flocraBeHt4rr Rp^aepuh 3a noI16op y'racrHvKE? npe.ucraBrr
cre,EHIrre .EoKyMeHTL,l: Cnrlc.t k Ha .qocraBKrzre, 4IteHTuqHt4 t4Jt14 cxoIJ:l,:l c
Epe.rIMeTa Ha nop,rqkaTa, c Eocor.IBaHe Ha cTorHocTt4T e t aaa:lTe v
noJlyqaTeIIrTe, 3ae.EHo c ,qoKyMeHTr,r, KorrTo IoKa3BaT ,13BEplneHaTa IIOCTaBKa.

III.1.5) l,IHOopMarIEfl orrroc[o ca[aaexrr uoptqrtll 2

!floprvrara e sanaseHa 3a 3aurureau rtpeaflprrqrrla H uKonoMrntlecxl,t oreparop[, BacoqeHu rcr,M
cout aLrlHa H npooec[or]aJrHa HHTerpa(l-l, Ha IHqa c JrBpex(aaHurI unu ,Hua B HepaBHocTofiHo
IIOJ'IO)l(E H l,E

!I,Isnurnenuero ua nolrlr.rxara e orpaHrqeHo B paMXlrre Ha nporpaMrr 3a cb3AaBaHe Ha 3aulureHH
pa6orHE Mecra

III.2.t) UIIOopMaulrE orHocHo onpe4e-rerra rrpoQecrrn (cauo sa nop,ruxu sa yc,r5,rx)

!I{anr,.nuenuero ua nopr,qkara e orpaHlrqeHo ao o[peAerreua npoQecrla
flososauaHe Ba n o)+(HMaTa 3aKOHOBa I1 TUITHA A3IIkoHolla H/'IB aIMHHU

III.z.z) Yc.roun-a 3a uarrLnrrexrre Ha flolybqxara:
B nyorrlqHo"o cEcre3aHAe Moxe .ua yqacrBa yqacrHI4K, KorZTo orroBaps Ha
ycrToBuATa na vl. 10, al. 1oe 3aKoHa 3a o6UecTBeHhTe nop%qKrl, KaKTo tz

M]4Hl4rlIaJIHl4lIe ]I3I1CKBaHI B 3a .UOnyCT,{MOCT, Onpe.UeJleHr4 c kprrTepr4r4Te 3a
no.q6op. BcaIoxtzTen.cT oTcTpaHrrBa oT yliac1'I4e yqacTHtrK, 3a KoroTo ca
HaJrIZqe ocHoBaHt4ATa no q,.r, 54, aJr. 1, r]Jl. 55, ar. 1, r. 13On, ycJ.roBrETa
no .rn. 107 3On, o6cro q T eJtcr Bara no qr. 69 oT 3aKoHa 3a npo rrrBo,qetzcT Br.re

Ha KOpyEUrrqTa I3a orHeMaHe Ha He3aKoHHO npZgO6l4toro IMytIecTBo t4

o6crosrercTBara no rlJI. 3, r. 8 oT oT 3aKoHa 3a ,lKoHoMt4 qecl<l4T e ,,1

(b|4HaHcoBure o.!HoL!eHrI.q c.upyxecrBara, perr-1crpttpaH]'/ B ropt4clltAKr\1Lr4 c
npeoepeHUrlaJleH IIaHEqeH pextM, cBEp3aH].lTe C Trlx Jrr,lqa ,,I TexH .Ie
AeqctBlA.renHu coOcrBeHrA Uz (3,{OOIPIolI.[pC ) . (IIpo.qEjrxaBa B pa3.qer VI.3)
III.2.3) UHOopMarIu.{ ortrocHo rrepcoHajra, xofiro olroBap, 3a l{srlEJrHeHr{ero Ha
llopaqxaTa

!3agtrxenue sa nocoqBaHe Ha HMeHara u nposecr-rona,ruure xaa-nu$nxaqra Ha flepcoHiula, KoiiTo
oTfolla 3a u3ntr'IHeHueTo Ha no TA

IV. r. r) BIIA r4rorle.eDa

f]Orxpara npoqe45pa

!Ycxopeua npoqe45rpa

O6ocrroura:

!Orpanuvena npoqe4lrpa

EYcxopena npoqeA),?a
O6ocrroaxa:

!Crcreeare-rna npoqeaLpa c aoroBapfl He

!Ycropeua npoqeg54a
O6ocHosxa:

!CT,cresarelen gnaror

f] flaprnropcrao oa rHoBaqriH
IIqHO CI,CTE3AHHCII

opMaI{II.,I oTHOCHO paMxoBo cnopaa},nreHrre rrr[ Ar{HaMrFIHa CrrcTeMa 3a

a9u

w.1.3) IIHO
IIOrqflrxll

pa3yMeH

a3vM

a3'll II 6 ecTIreul H TItr ka o6xs loCKIIop'b aqa BAH HileTo MI{O cIro IIopa CE ItepasyM
lroPaMko c o e IIn e TIpa3)'M on e aEAII TOp p

AMP oBI( cnotr IIE Hc I<o,'It(o OT e aTO ap p
IIPe.{B ur'lcE akct iulEH 6 ACTH II BIIpou )"r rt ilM ok 2oTo IIc ol) uCH cp

a3ItT 6o ECTBC H! r( IIO tia o6xsp'b aqa AEcb3AaB HA IIII IIaI]I HA cucTe ilIt 3a oK)mr(nuHA llrlM THa a cucTeM a 3a II t\l(I'l o)Ke a II6ra. 3 o,'I3ItII OTaHil IT]i,'I/lo TTCJI IIII
B c.nfraii Ha paMKoBri cnopa3),rueHn, _ o6ocqeT[plt roallHH:

HOBaBaHe Ha cpoKa, qHaTO Irpo,4hJrxrrTerlHocT Ha,4BHIUaBa

yHn 3o.d95.atr5D 4ddc,be9_2Jrt95cBOdO,



OErlt,lElItIE 3A nOPETIXA i6epLr, 7)

fV.r.4) llnSopuaqrl, orHocHo HaManflBaxe rla 6poq rra peureHnflTa nnu oQeprrre no npeue
IIa A(,rOBap_f,HeTO UJti VA I.]/IaJlOfA

!flpnrarane ua noeranHa flpouelJ{pa 3a rrogreneHHo BaMzL[rBaHe Ha 6po, Ha o6crx4axure peu,teuun
fi-rr[ Ha AoroBaprHr,rre ooepTH

ry.1.5) IluQopMaqrr-fl oruocHo AonoBaprrte (caMo oa sbcreaarerrrtrr npoqe.e/prr c
4ororapaue)
!Brsaaraulunr opfau cn 3a[a3Ba npaBoro aa Ba3JroxH nop6qKara Ba3 ocnol]a Ha n.r,pBoHaqaJrHHTe

oQepru, 6es 4a npoBex.qa nperoBopu

fV.r.6) Hu$opuar{[rr orrrocrro etrerrlrouHrtr r6pr
!lIIe ce uano,rsaa eneKlpoHeH T'bpr

.I[onranure-nsa undopnraq*ts oruocuo e,rerrpouuur tr,pr
fV.r.8) I,IrrQopuaqu, orrrocHo Crropa3jr'Merrrrero aa Abpntarxr.r noptvxu (GpA)
06ulecreenara nopruxa nonaga a o6xoara Ha Cnopa3yrlreuuero 3a Ar,pxaBHH nopaqKu
(GPA)

AaE HeE

IV.2) AAMHHH

PA3,(E/IVI:

AHH

AOfIIbJI H I,ITEIITIA LI H(DOPMAIIllfl

IV.2.1) IlpeArlrrrlla rry6.nuxaqur orrroclro rasrt rrpoqerypa 2

Houep na o6raaeurero e OB Ha EC: U0Utl/S UtlU-tlUtl0tltl
Houep ua o6aa.neunero u POn:[][][][[][][
(Edto om cnedxutne: O6naneuue sa npedBapumenHo unsopuaqua; onel lO6n llQue tuo Qttpo$

v(I

IV.2.2) Cpox 3a rro,r5rrranaue ua oQepr[ linrr Ha Ba..EBneIIrI ga J^racrHe
oaTa: .12.201 rrff Mectro s

fV.2.3) IIporEoBHa Aara Ha llarrpaqarre Ha rroxaHrr 3a rapr firu aa ]Fracrlre rra rla6paxure
xarrArAaru 4

NTM frfr'

IV.z.4) Eau4u, ua ftor-rro MorarAa 6t4ar no4agexn oSeprure u,,rr aaaB.rre'rr.rra aa yqacrrre
1-

!Arrrauiicxu
IErarapcxr.r
!fpr,r1xu
!!arcru

!IIp,ran4cxn
!I4cnaucxa
II,Iralnaucxn
!Jlarnuiicxu

! Ma,rrr.riicxu

!Her'rcxu
f]Hugepraugcxu
!IIoncxn

!furTncxn
!Caoraurxu
!C,roaeucxu
!Ynrapcru

!@pencxr.t
!XT pearcru

!9erurr.r
!lllneacxu

Egroncxa ,rllrroscrq llo cKlt (DuHcKu

IV.z.6) Muuuua.neH cpox, rrpea Koiiro oeeperrmr e o6ntpaaa or oeeprara
OQeprara rpa6aa 4a 6,r,Ae sarBIHa.4o: ot.o4.zozo aa/unr/rrrr

ItAN IT ocTII R ece OTpoal.rxuTeJr qu oflTokAATA II c 3itHATA, T IIHA itAA IIBA He ilony.l
ra)

IV.z.7) Yc.nonru aa oraap.rrre xa oeeprrme
p.ara:. o4.tz.zot9 gp,f vmf rrrr Mecrno npenre: rr:oo
Mrsro: crpalara Ha Hapoguoro cr6paHue B rp. Coour, IIn. KHfl3 AnexcaHAbp I N9 1, 3ana 132
I,IHoopMaq[, orHocHo ]TrbrrHoMotueH[Te nuqa x flporleAJrpara Ha orBaprHe:yrracTHzurTe t4J1t4 !exHr4re yr.bJrHoMorle Hr4 npe.ucraBI,1reJrt !1 npe.ucT a Btr eJ.r!4
cpe.[cTBaTa 3a MacoBo ocBe.qoM.qBaHe.

1a

vI.r) llurlopnraq[f, orrrocHo rrep{oAtrrrHoro BasJra_raHe
Tona npe4craa.nara rrepHoAHqBo rroBrap{qa ce nop,bqxa
Ilpornosnu cporore:a ly6lnryeauero xa cae4aarqn o6rnasxfilq; 2

AaE HeE

2 HAl,I oTInocH (,Qoprraqua HI.IOT(, BeJeKTpO a3naraHe
cceIII ulta ra e-!! np OH oII oI1 BAeKrp IIp'b

e uce 3r ro,l3ru BA clt XT! IIII opo It II0a l(Typ pa
e ceIII itHett EJI uH o 3a AII

vI.3).I[onrrurfie.nHa HHOopMaqruE: 2
I',ponErt\dBd oT paaEp..l JIt,-.-

CBO?BETHOTO OCHO BaH'1e 3A OTCT PaH.qBaHe. KoIaTo

IIOCOqEHIZTE OTqJl

',1Maqe
HAIEXIHOCT,

Yqa c rHraK, 3a Kororo HaJIV Ue ocHo BaHr4e 3a
BE3JIOx(IzTEJIA

o r cTpa H.rr Ba He no .],I. 54, a,r. 1 3OIl ,a,,rI4
ocHo B aHIZ q no 5 5, aJl . 1 3OIl, npaBo Ia npe,qc Ta Brl .qoKa3aTeIcTBa,e npe,uEpr4eJt MepKrr, RoL,l T O rlapaHTtlpaT He r,oBa T aHAII4qIZE T O HA

Yq A CT HI4KET C

yHn 30id95.t-d5D-4dde,bc9-21.:t9s.lodoa

B',bnpe Kr4 
I

I



\.I II IIo o6;+iaLrRaIIe

ou{BlrrrIlE ]q rloPLqx\ (oep.r, 7l

o6ellt HeHve , KOeTO He e roprl.Urf qecKo nuue r c%ur1fir cJle.uBa ,Ea npe,EcTaBtl
KOnr4e oT .[oKyMeHT 3a CE3.qaBaHe Ha O6e.qhHeHheTO, KakTO 

',r 
CJre,[HaTa

t4HoopMarlna Bt,B Bptr3Ka C KOHKpeTHaTa O6UeCTBeHa nopEqKa: npaBaTa Il
3a.E6Jr)l(eHr4ATa Ha ytracTHrruhae B 06e.qt! HeHueToi pa 3npeIeJreHrJe T o Ha
oTroBopHocrTa Mex.qy qJteHoBeTe Ha o6e.qrjHeHrleTo; .qerHocT14Te, KorzTo rue

I43N'EIHSBA BCEK]4 T'JIEH HA O6E.[I]4HEH]4ETO. .IOKYMCHTE?, NPC.ECTABEH OT
ytlacTHuKa - o6elrzHeHue TpE6Ba ,Ea cE,qEpxa KJIay3v, oT KorITo Ia e BrIHo,
qe e onpelejreH napTHEop, KorzTo .Ea npeICTaBIrtBa o6e.4riHeHrleTo 3a ueJIhTe
Ha o6ueclIBeHaTa nopEq Ka; yro BopeHa e colrllapHa oTroBopHocT 3a
u3n'bJrHeHr4eTo Ha .EoDoBopa, KoraTo TaKaBa He e npe.qBr.qeHa cErJracHo
np/noxrzMoTo 3aKoHo.uaaeJlcTBo. yrtacTH]ZK Moxe .qa ce no3oBaBa Ha r(anau,1reTa
Ha TpeTh !7uLJa !4J7t7 n O.qrr 3 n.rrrHrl T eJr /u npu yctoE:.,.cTa Ha rlJl, 65 y ,an, 66 3on.
yqacrHrlR.r,T .[eKJraphpa Jrrrncara Ha ocHoBaHl4rrra 3a oTcrpaH.cBaHe ,r
cEoTBercrBrle c kpv rep!,rrzre 3a no.E6op qpe3 npeIcraB.cHe Ha eEE.qOn. flpta
no/lroroBKaTa Ha HacTo-quaTa o6uecTBeHa nopcqka e c63Jla.qeH O6pa3eq Ha
EEIOn qpe3 3nor3BaHe Ha ochrypeHaTa or AOII 6e3nrarHa ycJryra !lpe3
rzHoopMaurroHHa T a c!4creMa 3a eEE.qOn, IocrEneH Ha r4HTepHer a'qpec:
https : //espd. eop.bg,/espd-web/filter?fanq=bg.y.lacrHuK'6T, t436paH 3a
u3n1.nHl1aen, npe,uz cKrror{BaHe Ha loroBopa npelcTaBc Heo6xo.[r4Ml4Te
.EoKyMeHTr c,!,r,JracHo .in. 58 3On, KaKTo t1 ,qeKrapaurl.q no u.n. 59, ar. 1, T.
3 3Yll\ v .qeKJrapau/.8 rJJr. 66, an. 2 3Mr,1n (aKo e nphnoxr,rMo ) KoraTo
onpe.le.neHiz rrr uzn:bJt]l!4T en e Henep coHr4 OriUV paHo oOe.EzHeHtTe Ha Ov3u,t ecKV
vL/ t4Jtr4 fip:,1,I'uvec\y nhD,a, .qopoBop,rr 3a o6uecrBeHa rlop,bqKa ce cKrIoqBa, creJ]
KaTO Z3I.tlJIHIlTer.q? Epe.ECraBr4 r]pe.q BE3JIO,I(r4Ter.C 3aBepeHo KOnrTe O?
yrlocroBepeHrle 3a IaHEr:rHa perucrpauh.c u petllcrpau'{tl no ByJICTAT u,,lrr
eKBrrBaJreHTHt4 .EOKyMeHTZ CBr'JIaCHO 3 a KOHO.{a?eJICT B O?O Ha .q'!pxaBaTa, B Ko.qTo
o6e,quHeH eTo e yc?aHoBeHo. Onpe,qereHz.qr ,,r3n,bJ1Hr/rreJ.I npe,qcTaBq rapaHUh.rr 3a
,,rsnEJrHeHr,re B pa3Mep 5 ( ner ) g or crorzHocrra Ha 'EonoBopa 6e3 ,{,UC no
cEorBeTHara o6oco6eHa no3vL\rL* - Onpe,qereHuAT u3nl,nHrtTen caM v36upa
OopMara Ha 

'apaHurirrra 
ga ,,3 nbJrHeHu e - napv qHa cyMa, 6aHKoBa tapa*L\r4A t,ltu

3acTpaxoBKa, o6e3neL{aBaua ,,I3nBrHeHZero qpe3 noKpl4Tr4e Ha OTIOBOpHOCTTa
Ha ,43r]BrIH!4 TeJI.C. !OKyMeHT.bT 3a IapaHqzqTa 3a ,{3nEJIHeH,le Ce npe,ucTaB_rr oT
onpeIeJIeHr4A ]43nEIH,IreJI npv cnJ]roqBaHe Ha IoIoBOpa.HaqtzH Ha nJlauaHe:
nnaulaHero Ha cyMara (caoiHocrra) Ha .qopoBopa no c.borBerHara o6oco6eHa
rlo3ur\Ltq or crpaHa Ha BE3JIo,(I4 rerlE ule ce u3B"bputA B 6ErIIapcKA JleBoBe, no
6aHKoB n,ET, cpeuy npe.qcraBeHa OaKTypa, npr4 creJlHr4Te ycJroB14.q: aBaHCoBo
100? (cro npoueHTa) or crorzHocrra Ha .[oroBopa no cEorBerHara o[l_ B cpoK
.qo 10 (,qecer ) .EHr4 or BJrr3aHe B crrJra Ha ,qopoBopa no o6oco6eHar a tJo3,,t\1AA IHo He Eo-KEcHo or 21 ,12.2019 r,, cpeqy rpe.qcraBeHa or r43nEJrHureJr.E
PapaHuu.q, ,l3.qaIIeHa B noJr3a Ha B,tr3JlO)(rZ T eJr_C , 06e3nerlaBa[]a 100? or
aBaHcoBo npe.qocra BeHr,ITe cpe.qcrBa c HarlzcreH I.qC no Ofl1,/6e3 Haql4creH ,U.qCt1o Otl2, BEB OopMa no ,.r36op Ha r43nEjrHurerrr, c,b!r - vn. 111, an.5 or 3On,
cEC CpOK Ha BaJlZ.qHOCT, paBeH Ha Epe,[IoxeH q cpoK oT ,l3 n'EIHr,rTeJ.I q 3a
.qocTaBKa, MOHTaX 

" 
nycKaHe B eKCnJIOaTaU,Is Ha cbopBxeHr4,rTa, npeIIMeT Ha

,[o!oBopa, y.E.r,JrxeH c 30 (Tprr,qece5.) nav.
Ha ocHoBaHue vn.1B1, an.2 3OII BE3J.Ioxr,rrer_rrr ue ,J3BEpulrl oueHKara Ha

rexHVrJecK/Te ,r ueHoBtl Te npe,qJ.IoxeH c Ha yqacTH!4qr4Te npelr4 npoBex.EaHe Ha
npe.qBapl4TeJIeH no.q6op ,.4eficTBr,l q T a Ha KOM)4CUflIa Ce 143B'bpurBaT no pe,Ea Ha.{r.61 rIlI3On.He ce nocTaBrr z3rzcKBaHe 3a npe.qc!aBEHe Ha ueHoBrrTe
npe.qIoxeHrlq B 3anerraTaH nJlr4K . B'E3rOXrlTeLqT ,EOnycKa yqacTHruu I,e, Kot4TO

::Ii:.t ooepra rA no ,UBe?e o6oco6eHr no3rtlJuu, ra npercTaBAT e.qr1H o6ruEElluu.

no o6rxa,rraxel.r xolrro 3a ()

KOHKypeHuzET'a

odr qllarrtHo HauMeHoBaHlle:

KoMuctr4 3a 3altlr4Ta Ha

flouleHcxu alpec:
6YJr, BrToua N, 18
fpal,
CoOr,lA

IIorqeHcxH l{oA:

1000
.{rpxaua:
BG

Teae H

yHn 3oads5et-diC-4dd€-h.r9-21a195.30d0,



+359 29884070
E eKrpoHHa noua:
cpcadminGcpc. bg

Oaxc:
+35 9 2 9807315

I,InrepHer a,qpec (URL) :

htt,p: / /www. cpc. bg

.2) xor,rTo oaroIAH aa IITE IIO 2l,r.
O$uqua,rto uaulrenorauue

flou{eHcKH a,4pec

fpua flouleHcl(lr KoA: ABp){<aBa

Erexrponna noula: OaI{c

HnrepHer agpec (URL):

VI.4.3) IIoAaBaHe Ha r€r6u
Tovna nuQopuaqu, orHocHo (paeH cpox/xpaiinn cporore aa no4arane ua xa-n6u:
10--,uueeeH oT o6croETe,'lcrBoro Eo ,tn. I9'1 , aJ1 , 7, r. 4 v an 2 or 3OIl

VI.4.4) CJrpr6a, or r(orro Mor(e Aa 6aAe lro,ryqexa uxQopuaqnx or]tocrro noAaBaHero Ha
,f.a;,6Lr 2

OQHqua-auo uauuenosauxe

fIouIeHckH alpec:

fpa:r flouleucxu xog I'bpxaRa:

TereQou:

EneKTpoHHa roura: Oal(c

14urepHer agpec (URL):

\rI.S) Aara rra rr3rrpaulaHe Ira Hacro_auloro o6ar,rerrNe
aTa .11.2 01 lvt 11 rrrf

2

lt

BE3naraqurr opraH/er,saoxureaar uocx orroBopHocr 3a rapaET[paHe Ha crla3BaHe Ha
3akoHoAarerlcrRoro na Eoponei:icxan curc3 x Ha BcllqKH npHJIoxaMtt 3ar{oHu.

Tere0oH:

cJ6r8,1!HllE'lA IIOPIIIKA l.€pcir 7)

yHn 30adq5eld5E 4dd€-b.e9 llalgic3odoa

Mora, noBTopere, KonKoTo nbrtl e Heo6xoArMo
B nprnoxhMhIe cnyqah

aKo Ta3l1 hHoopMaqhfl e t,l3BecTHa

Moxe Aa 6tAe npxcbAeHa 3HaqhMocr BMecro BaxHocr
Moxe Aa 6bAe nprc],AeHa 3BaqhMocr aMecro Bar{Hocr; aKo qeHara e eAxHcrBeHhfr
xprrepli ra eusaaraHe, Texecrra He ce t,l3non3Ba
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Приложение № 3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения 
за хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за 

нуждите на Народното събрание” 

 

Обектът на обществената поръчка е доставка на стоки, осъществена чрез покупка, 
както и необходимите инсталационни и монтажни работи, съгласно  чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

 

 Предметът на обществената поръчка е „Доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на подемни платформи и съоръжения за хора с намалена подвижност, 
осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на Народното събрание”, в 
т.ч. две обособени позиции:  
Oбособена позиция № 1 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя 
наклонени подемни платформи със задвижваща система (релса, електрически двигател и 
движеща се платформа), осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване 
на различни нива в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ 
№1“;  
Oобособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой 
подемна платформа с вертикално движение, един брой наклонена подемна платформа 
със задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа) и един 
брой портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн, осигуряващи достъпна архитектурна 
среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Лечебно-възстановителната база 
на Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35. 
 

 

I. Местоположение на изпълнение за Обособена позиция № 1: 

За осигуряването на достъп и достъпна архитектурна среда в сградата на Народно 
събрание, София, пл. „Княз Александър I“, № 1 е необходимо да се обособи „достъпен 
вход“ и „достъпен маршрут“, от вход „Изток“ на сградата в изпълнение на мерките 
съгласно: „Наредба № 4“ от 01 юли 2009г на МРРБ - за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хора с увреждания; Закона за хората с увреждания. 

Преодоляването на различните нива в сградата ще бъде осигурено посредством 
монтирането на три наклонени подемни платформи със задвижваща система (релса, 
електрически двигател и движеща се платформа), класифицирани съгласно Наредба № 4 
от 01.07.2009 г.  

Съоръженията ще бъдат доставени и монтирани в сградата на Народното 

събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1, съгласно изискванията посочени в 
Техническата спецификация и Схема на разположение (Приложение № 1) /схема 1-

1/, както следва: 
 1. Външна, наклонена, подемна платформа със завой – осигурява преодоляване на 

„достъпния вход“ от вход „Изток“; 

 2. Вътрешна, наклонена, права подемна платформа – осигурява преодоляване на 
стълбите от фоайе на вход „Изток“ към партерно ниво на сградата; 

 3. Вътрешна, наклонена, подемна платформа със завой – осигурява преодоляване 
на вътрешно стълбище от партерно ниво до етаж първи на северна стълбищна клетка от 
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вход „Изток“. 
 

При изпълнение на монтажа на съоръженията, участникът, определен за 
изпълнител, следва да изготви и да спазва мерки по охрана на труда, съгласно 
действащите нормативни разпоредби.  

За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване за работата 
на платформите, възложителя ще осигури изводи на кабел 3 х 2,5 кв.мм, ел.точки за 
захранване до всяка платформа, предпазител и дефектно-токова защита в табло. 
Захранването на трите платформи ще бъде осъществено от табло на „междинен етаж – 

партер“ – щранг „Б“, като точните места за изводите следва да бъдат предварително 
съгласувани и уточнени с изпълнителя.  

Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на съоръженията включват: 
-  Доставка на необходимите технологични оборудвания, електроника и др.; 
- Подготовка на основата (стълбищно рамо, стена-фасада, парапет, стъпала и 

стълбищни площадки), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на 
съоръженията и начина на монтаж и др.; 

- Подвързването на съоръжения към основното захранване (изтеглянето на кабели 
до мястото на монтажа и захранването на съоръженията се осигурява от възложителя);  

- Монтаж на съоръженията с прилежащите оборудвания и др. елементи; 
- Направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че монтираното 

оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащатата нормативна уредба и 
предаване на възложителя цялата техническа документация; 

 

 

 

1. Външна, наклонена подемна платформа със завой  – 1 брой: 
Платформата е за преодоляване на „достъпния вход“ от вход „Изток“ на сградата. 

Съоръжението е за преодоляване на две нива стълби на „П“ образна сълбищна площадка 
– от тротоара по фасадата до първо ниво на стълбищната площадка и от площадката със 
завой до фоайето в сградата. Ширината на сълбищната площадка отговаря на 
изискванията посочени в Наредба № 4. Платформата ще преодолява приблизително 
преход с дължина до 900 см. и височина приблизително 90 см по фасадата на сградата. 
Ход на платформата: паркинг позиция до фасада на долна спирка - 25 ̊ наклон - 

хоризонтално движение (междинна площадка) – завой на 90 ̊ - наклон 25 ̊ - горна спирка.  
 

Изисквания към техническите характеристики на външна, наклонена, 
подемна платформа със завой : 

- да е с автоматично отваряне на платформата; 

- да е с падащи предпазни рамена (прибиращи се в тялото на подемника); 
- да е с максимална товароподемност от 150 кг до 250 кг; 

- да е с покритие срещу корозия; 

- да е с размери на платформата: ширина - от 70 см до 80 см / дължина - от 100 
см до 120 см; 

- да е с изискуема мощност 220 V до 230 V  – 50/60 Hz; 

- да е с мощност на електромотора от 0,8 до 1 kW; 

- да е с позициониране две спирки; 
- да е с два броя заключващи се табла за повикване; 
- да е със скорост на подемника от 0,08 м/с до 0,1 м/с; 

- да е с плавен старт и стоп; 
- да е с електронен контрол на скоростта и спирачните механизми; 
- да е със защита срещу претоварване; 
- да е с PVC покривало за защита от лоши климатични условия; 
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2. Вътрешна, наклонена, права подемна платформа – 1 брой: 
Подемната платформа е за преодоляване на стълбите от фоайе от вход „Изток“ на 

сградата на Народно събрание към партерно ниво на сградата. Платформата ще 

преодолява приблизително преход с дължина 250 см. и височина приблизително 45 см. 
Платформата е вътрешен тип с монтаж на колони в единия край на фоайето и 
стълбищната площадка, които са с приблизителна ширина от 10 м. Ход на платформата: 
паркинг позиция 27 ̊ спрямо стълбищата – наклон – горна спирка.  

 

Изисквания към техническите характеристики на вътрешна, права подемна 
платформа: 

- да е с монтаж на колони; 
- да е с автоматично отваряне на платформата; 
- да е с падащи предпазни рамена (прибиращи се в тялото на подемника); 
- да е с максимална товароподемност от 150 кг до 250 кг; 
- да е с покритие срещу корозия и прахово боядисана; 
- да е с размери на платформата: ширина - от 70 см до 80 см / дължина - от 100 

см до 120 см; 
- да е с изискуема мощност 220 V до 230 V  – 50/60 Hz; 

- да е с мощност на електромотора от 0,8 до 1 kW; 

- да е с позициониране две спирки; 
- да е с два броя заключващи се табла за повикване; 
- да е със скорост на подемника от 0,08 м/с до 0,1 м/с; 
- да е с плавен старт и стоп; 
- да е с електронен контрол на скоростта и спирачните механизми; 
- да е със защита срещу претоварване; 
- да е с PVC покривало за защита; 

 

 

3. Вътрешна, наклонена подемна платформа със завой – 1 брой: 
Подемната платформа е за осигуряване на достъп по вътрешно стълбище от 

партерно ниво до етаж първи на северна стълбищна клетка от вход „Изток“ на сградата. 
Подемната платформа ще бъде монтирана по парапета на стълбището и ще преодолява 
една междинна площадка. Платформата е за преодоляване приблизително на преход с 

дължина до 1300 см и височина приблизително 700 см, осигуряваща достъп от партерно 
ниво до първи етаж на сградата. Ширината на сълбищното рамо отговаря на 
изискванията посочени в Наредба № 4. Ход на платформата: паркинг позиция до 
стълбище долна спирка 180 ̊  - завой на 180 ̊ - наклон 27 ̊ - завой на 180 ̊ - наклон 27 ̊ - 
горна спирка.  
 

Изисквания към техническите характеристики на вътрешна, наклонена,  
подемна платформа със завой: 

- да е с монтаж по парапета на стълбищата; 
- да е с автоматично отваряне на платформата; 
- да е с падащи предпазни рамена (прибиращи се в тялото на подемника); 
- да е с максимална товароподемност от 150 кг  до 250 кг; 
- да е с покритие срещу корозия и прахово боядисана; 

- да е с размери на платформата: ширина - от 70 см до 80 см / дължина - от 100 
см до 120 см; 

- да е с изискуема мощност 220 V до 230 V  – 50/60 Hz; 

- да е с мощност на електромотора от 0,8 до 1 kW; 

- да е с позициониране две спирки; 
- да е с два броя заключващи се табла за повикване; 
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- да е със скорост на подемника от 0,08 м/с до 0,1 м/с; 
- да е с плавен старт и стоп; 
- да е с електронен контрол на скоростта и спирачните механизми; 
- да е със защита срещу претоварване; 
- да е с PVC покривало за защита; 

 

Изисквания относно изпълнението на поръчката 

При извършване на монтажа на съоръженията, изпълнителят трябва да изпълни 
прецизно всички необходими отвори и детайли по стълбищни площадки, фасада и 
стъпала, без това да доведе до допълнително нарушаване на настилките и облицовките 
при работните площадки.  

Изпълнителят се задължава да спазва действащото законодателство съобразно 
предвидените технически норми и правила по здравословни и безопасни условия на труд,  

пожарна безопасност и да предприеме необходимите за това мерки. 
 Монтажните работи се извършват в условията на работещо Народно събрание. С 

оглед нормалното функциониране на Народното събрание, изпълнението на доставката и 
монтажа на съоръженията, може да се наложи да бъде прекъсвана за определени часове 
или дни, без това да променя общата стойност на поръчката. 
  Началният инструктаж на изпълнителя на поръчката и неговите служители, ще 
бъде извършен от възложителя, като ще бъдат запознати с предвидените специални 
мерки за сигурност преди започване работа по изпълнение на договора. Работата следва 
да бъде организирана с оглед спазване специална процедура по контрол на достъпа, 
който ще бъде осигурен с издаване на пропуск, след провеждането на задължителния 
инструктаж за безопасност. 

След изпълнение на монтажа на съоръженията се извършват и проби при 
експлоатационни условия, за които се съставя необходимия протокол.  

Изпълнителят следва да предостави пълен комплект техническа документация (на 
български език) за монтираните съоръжения в т.ч. сертификати за качество, технически 
паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др. 
 Изпълнителят е длъжен да пази имуществото на Възложителя с грижа на добър 
стопанин. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество по време на 
изпълнение на поръчката, отговорността е изцяло на изпълнителя, като се задължава за 
своя сметка да възстанови нанесените вреди или щети на имуществото.  

В рамките на опредения срок за изпълнение на поръчката, участникът избран за 
изпълнител ще подържа работните площадки и околното пространство в добър външен 
вид.  

 

 

II. Местоположение на изпълнение за Oбособена позиция № 2: 

За осигуряването на достъп и достъпна архитектурна среда в сградата и 
минералния басейн на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. 
Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35, е необходимо да се доставят, монтират и пуснат в 
експлоатация допълнителни съоръжения съгласно „Наредба № 4“ от 01 юли 2009г на 
МРРБ - за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания; 
Закона за хората с увреждания. 

Преодоляването на различните нива в сградата за достъп до минералния басейн и 
рехабилитационния сектор ще бъде осигурено посредством монтирането на един брой 
подемна платформа с вертикално движение, един брой наклонена подемна платформа 
със задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа) и един 
брой портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн. 

Съоръженията ще бъдат доставени и монтирани в сградата на Лечебно-
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възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, съгласно изискванията 
посочени в Техническата спецификация и Схема на разположение (Приложение № 
1) /схема 1-2/, както следва: 

   1. Външна, подемна платформа с вертикално движение – осигурява преодоляване 

на ниво първи етаж до партер към вътрешния двор на сградата; 
 2. Външна, наклонена, подемна платформа – осигурява преодоляване на стълбите 

от вътрешния двор към плувния басейн в партерно ниво на сградата; 
 3. Портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн – осигурява достъпът на хора с 

увреждания в басейна. 
 

При изпълнение на монтажа на съоръженията, участникът, определен за 
изпълнител, следва да изготви и да спазва мерки по охрана на труда, съгласно 
действащите нормативни разпоредби.  

За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване за работата 
на платформите, възложителя ще осигури изводи на кабел 3 х 2,5 кв.мм, ел.точки за 
захранване до всяка платформа, предпазител и дефектно-токова защита в табло, като 
точните места за изводите следва да бъдат предварително съгласувани и уточнени с 
изпълнителя.  

Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на съоръженията включват: 
-  Доставка на необходимите технологични оборудвания, електроника и др.; 
- Подготовка на основата (стълбищно рамо, стена-фасада, стъпала и стълбищни 

площадки), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на съоръженията 
и начина на монтаж и др.; 

- Подвързването на съоръжения към основното захранване (изтеглянето на кабели 
до мястото на монтажа и захранването на съоръженията се осигурява от възложителя);  

- Монтаж на съоръженията с прилежащите оборудвания и др. елементи; 
- Направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че монтираното 

оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащатата нормативна уредба и 
предаване на възложителя цялата техническа документация; 

- Обучение на персонал за работа с портативен лифтер за басейн / мобилен лифт; 

 

 

1. Външна, подемна платформа с вертикално движение – 1 брой: 
Платформата е външна за преодоляване на ниво от стълбищната площадка на първи 

етаж на хотелската част до вътрешния двор на сградата. Платформата ще преодолява 
приблизително 180 - 200 см. ход - издигане по фасадата на сградата. Ход на платформата: 
паркинг позиция (вътрешен двор) - вертикално движение - горна спирка (стълбищна 
площадка първи етаж).  

 

Изисквания към техническите характеристики на външна, вертикална, 
подемна платформа с открит дизайн : 

- да е с максимална товароподемност от 150 кг до 300 кг; 
- да е с открит дизайн; 
- да е с покритие срещу корозия; 
- да е с размери на полезната площ на платформата осигуряващи възможност за 

завъртане на инвалидна количка: минимум  91 см на 150 см,; 

- да е с врати за вход изход разположени на 90 градуса;  
- да е с изискуема мощност 220 V до 230 V  – 50/60 Hz; 

- да е с мощност на електромотора от 0,8 до 1 kW; 

- да е с позициониране две спирки; 
- да е с два броя заключващи се табла за повикване; 
- да е със скорост на подемника от 0,08 м/с до 0,15 м/с; 
- да е с плавен старт и стоп; 
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- да е с електронен контрол на скоростта и спирачните механизми; 
- да е със защита срещу претоварване; 
- да е с PVC покривало за защита; 

 

2. Външна, наклонена, подемна платформа - 1 брой: 
Подемната платформа е за преодоляване на стълбите от вътрешния двор към 

входна врата на блок 4 – рехабилитационния сектор и плувния басейн на партерно ниво 
на сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград. 

Платформата ще преодолява приблизително преход с дължина 250 см. и височина 
приблизително 60 см.  

Платформата е за прави стълбища с монтаж на релса върху опорни колони. Ход на 
платформата: паркинг позиция (до фасада на сградата ниво терен) – преход наклон – 

горна спирка (стълбищна площадка - ниво партер).  
 

Изисквания към техническите характеристики на външна, стълбищна, права 
подемна платформа: 

- да е с автоматично отваряне на платформата; 
- да е с падащи предпазни рамена (прибиращи се в тялото на подемника); 
- да е с максимална товароподемност от 150 кг до 250 кг; 
- да е с покритие срещу корозия и прахово боядисана; 
- да е с размери на платформата: ширина - от 70 см до 80 см / дължина - от 100 

см до 120 см; 
- да е с изискуема мощност 220 V до 230 V  – 50/60 Hz; 

- да е с мощност на електромотора от 0,8 до 1 kW; 

- да е с позициониране две спирки; 
- да е с два броя заключващи се табла за повикване; 
- да е със скорост на подемника от 0,08 м/с до 0,15 м/с; 
- да е с плавен старт и стоп; 
- да е с електронен контрол на скоростта и спирачните механизми; 
- да е със защита срещу претоварване; 
- да е с PVC покривало за защита; 

 

 

3. Портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн – 1 брой: 
Съоръжението е специализирано устройство за осигуряване достъп на хората с 

увреждания до басейна като осигурява възможност за провеждане на процедури във 
вода. Устройството да може да транспортира хора от и към басейна, съблекалнята и 
други места разположени в сектора за рехабилитация на сградата, без да има 
необходимост от използване на инвалидна количка.  

 

Изисквания към техническите характеристики на портативен лифтер за 
басайн / мобилен лифт: 

- да е с максимална товароносимост от 110 кг до 150 кг; 

- да е с подвижност на рамото минимум 1100 мм; 

- да е с време за спускане във водата и издигане в натоварено положение до 25 
сек.; 

- да е със захранване 24 V, батерия; 
- да е с акумулатор 12 V; 

- да е с външно зарядно; 
- да е с мобилно дистанционно за спускане и издигане от вода; 
- да е с покривало за защита; 
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Изисквания относно изпълнението на поръчката 

При извършване на монтажа на съоръженията, изпълнителят трябва да изпълни 
прецизно всички необходими отвори и детайли по стълбищни площадки, фасада и 
стъпала, без това да доведе до допълнително нарушаване на настилките и облицовките 
при работните площадки.  

Изпълнителят се задължава да спазва действащото законодателство съобразно 
предвидените технически норми и правила по здравословни и безопасни условия на труд,  
пожарна безопасност и да предприеме необходимите за това мерки. 

 Монтажните работи се извършват в условията на работеща Лечебно-

възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград. С оглед нормалното 
функциониране на базата, изпълнението на доставката и монтажа на съоръженията, може 
да се наложи да бъде прекъсвана за определени часове, без това да променя общата 
стойност на поръчката. 
  Началният инструктаж на изпълнителя на поръчката и неговите служители, ще 
бъде извършен от възложителя. Работата следва да бъде организирана с оглед спазване 
на правилата за работа в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. 
Велинград, след провеждането на задължителния инструктаж за безопасност. 

След изпълнение на монтажа на съоръженията се извършват и проби при 
експлоатационни условия, за които се съставя необходимия протокол. Доставка на 
портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн включва и обучение на персонала за работа 
с устройството. 

Изпълнителят следва да предостави пълен комплект техническа документация (на 
български език) за монтираните и доставени съоръжения в т.ч. сертификати за качество, 
технически паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др. 
 Изпълнителят е длъжен да пази имуществото на Възложителя с грижа на добър 
стопанин. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество по време на 
изпълнение на поръчката, отговорността е изцяло на изпълнителя, като се задължава за 
своя сметка да възстанови нанесените вреди или щети на имуществото.  

В рамките на опредения срок за изпълнение на поръчката, участникът избран за 
изпълнител ще подържа работните площадки и околното пространство в добър външен 
вид.  



CxeMa fla Da3IIoJtollteHHe Ha cr,oDlxeIIllflTa

qacl o'r Texnu qecl(aTil cneuudrNxa rr [Inu oit(clItle 1) /cxcua I -2l

Jlerenaa:

I . Br,Huua, rroAeMHa nlar$opva c BeprHxaJrHo ,{Br,Dr(eHne _ e
2. Br,Hursa, HaKrroHeHa, noaeMHa rnarQopMa _ O
3. Ilopraraoeu ,rur[rep (no6aneu .nu$r) sa 6acefiu - @

EACE14H

o

oHstl0TI:PAnL4tl

-o
crpaAara na JIeqe6Ho-srrcraHoBrrrerrrara 6ara na Hapo4uoro cr,6paHue B rp. BeJInHrpaa

l

fioK

t"*

brr L

Irena.Georgieva
Text Box
3



'--.

TexHIIqec cIIeUHdflKa u fl (nn[,.r oxerr[e !\i I ) /cxeua 1-L/
qacT

(

.lb .ige!!- {

8.\o-
,,43.ro

(

'.

(6

-&!9!-
Y

iitl

I Bt ttt-uga IIo,lBl'iil.r n.1::::j, j'

:anor"r ' (.,j)

2. B;'ri;ctriea rtpi)Bti l:rJ.i,rI iiii

r,'ral d0Dlra - (3ri

3, Br,rl;cut;t a fl o;(l\li jij IL IiI i ii).IiI'!Iil

:aeor - (.1;)

4. lpaci: rJii c1,op'sxe III.Ie i J - -) -)

j(t

D

1\

);' */' ...' I .o!

p
lL

Cxervla sa Da:nonoxenrle xa ctoDtxeHulra

s/

1

Irena.Georgieva
Text Box
3



Единен европейски документ заобществени поръчки (ЕЕДОП)
Част I: Информация за процедурата за възлагане
на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя

Информация за публикацията
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в
Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие
в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен
чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. Препратка към
публикуваното обявление в Официален вестник на Европейския съюз:
Получен номер на обявлението
944381
Номер на обявлението в ОВ S:
-
OJS URL
Публикация в РОП
00728-2019-0031
Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в
Официален вестник на Европейския съюз или ако не е длъжен да публикува
там, възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да
бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на
национално равнище)

Идентифициране на възложителя
Официално наименование:
Народно събрание на Република България
Държава:
България

Информация относно процедурата за възлагане на обществена
поръчка
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Вид процедура
Не е посочено
Наименование:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и
съоръжения за хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна
архитектурна среда за нуждите на Народното събрание
Кратко описание:
В предметния обхват на ОП № 1 са включени доставката, монтажа
и пускането в експлоатация на 3бр. наклонени подемни платформи
със задвижваща система(релса, електрически двигател и движеща
се платформа).Съоръженията ще бъдат доставени и монтирани в
сградата на НС,София,пл.„Княз Александър I“№ 1 по приложената
схема на разположение на подемните платформи - неразделна част
от Техническата спецификация.В предметния обхват на ОП № 2 са
включени доставката,монтажа и пускането в експлоатация на 1бр.
подемна платформа с вертикално движение,1бр.наклонена подемна
платформа със задвижваща система (релса,електрически двигател и
движеща се платформа) 1бр. портативен лифтер(мобилен лифт) за басейн.
Съоръженията ще бъдат доставени и монтирани в сградата на Лечебно-
възстановителната база на НС в гр. Велинград, бул.Вела Пеева№ 35 по
приложената схема на разположение на подемните платформи - неразделна
част от Техническата спецификация
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или
възложителя (ако е приложимо):
-

Част II: Информация за икономическия оператор

A: Информация за икономическия оператор
Име:
-
Улица и номер:
-
Пощенски код:
-
Град:
-
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Държава:
---
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
-
Ел. поща:
-
Телефон:
-
Лице или лица за контакт:
-
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
-
Ако не е приложимо, посочете друг национален идентификационен
номер, ако се изисква и е приложимо.
-
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли
е?
❍ Да
❍ Не
Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще
осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за
създаване на защитени работни места?
❍ Да
❍ Не
Какъв е съответният процент работници с увреждания или в
неравностойно положение?
-
Ако се изисква, посочете по-специално към коя категория или
категории работници с увреждания или в неравностойно положение
спадат въпросните служители.
-

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е
регистриран в официален списък на одобрени икономически
оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система или система за предварително
класиране)?
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❍ Да
❍ Не     

• Отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, в раздел
Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V,
когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част
VI.

а) Посочете наименованието на списъка или сертификата и
съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е
приложимо:
-
б) Ако удостоверението за регистрация или сертифициране е налично
в електронен формат, посочете:
-
в) Посочете препратки към документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или сертифицирането, и ако е приложимо
— класификацията в официалния списък:
-
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички
задължителни критерии за подбор?
❍ Да
❍ Не

• Попълнете също така липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В
или Г според случая САМО ако това се изисква в съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка

д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение
за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база
данни в съответната държава членка?
❍ Да
❍ Не
Ако съответната документация е достъпна в електронен формат,
посочете:
-
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Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?
❍ Да
❍ Не

• Уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
-
б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно
в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
-
в) Когато е приложимо, посочете името на участващата група:
-

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или
позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи
оферта:
-

Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1

• Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата,
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Собствено име
-
Фамилно име
-
Дата на раждане
-
Място на раждане
-
Улица и номер:
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-
Пощенски код:
-
Град:
-
Държава:
---
Ел. поща:
-
Телефон:
-
Длъжност/Действащ в качеството си на:
-
Ако е необходимо, посочете подробна информация за
представителството (форми, обхват, цел...):
-

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?
❍ Да
❍ Не

• Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията,
изисквана в раздели А и Б от настоящата част и в част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите
лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на
икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола
на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които икономическият оператор може да използва за извършване на
строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните
субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет,
който икономическият оператор ще използва.

-6-



Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва

• (Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя.)

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети
страни изпълнението на част от поръчката?
❍ Да
❍ Не
Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
-

• Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази
информация в допълнение към информацията съгласно част I,
предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б
от настоящата част и част ІІІ, за всеки подизпълнител/за всяка от
съответните категории подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди
В член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Участие в престъпна организация
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр.
42).
Отговор:
❍ Да
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❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Корупция
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен
в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с
корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности
или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ
С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията
в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за
изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното
законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия
оператор.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL

-8-



-
Код
-
Издаден(о) от
-
Измама
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в
присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
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членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или
опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото
рамково решение.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член
1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
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❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Детски труд и други форми на трафик на хора
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/
ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски
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В член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Плащане на данъци
Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която
е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Съответна държава или държава членка
---
Размер на съответната сума
-
---
Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не
Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не
Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-
В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-
Опишете използваните средства.
-
Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не
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Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Плащане на социалноосигурителни вноски
Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия
орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Съответна държава или държава членка
---
Размер на съответната сума
-
---
Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не
Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не
Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-
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В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-
Опишете използваните средства.
-
Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение
В член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Нарушение на задължения в областта на екологичното право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,
задълженията си в областта на екологичното право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
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❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Нарушение на задължения в областта на социалното право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,
задълженията си в областта на социалното право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Нарушение на задължения в областта на трудовото право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,
задълженията си в областта на трудовото право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
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Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Несъстоятелност
Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Производство по несъстоятелност
Икономическият оператор предмет ли е на производство по
несъстоятелност или ликвидация?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
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Моля, опишете подробно
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Споразумение с кредиторите
Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
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❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство
Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност
ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Управляване на активите от ликвидатор
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Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или
от съда?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Прекратена стопанска дейност
Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
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национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за
възлагане на обществена поръчка
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
съгласно посоченото в националното законодателство, в обявлението или
в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на обществена поръчка
Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли
ли са консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или
участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане
на обществена поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
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Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне
на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата
Икономическият оператор извършил ли е някое от следните действия:
а) Виновен е за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за
изключване или на изпълнението на критериите за подбор,
б) Укрил е такава информация,
в) Не е могъл без забавяне да предостави съответните документи,
изисквани от възлагащия оран или възложителя, и
г) Опитал се е да упражни непозволено влияние върху процеса на
вземане на решения от възлагащия оран или възложителя, да получи
поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави
поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Г: Специфични национални основания за изключване
Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
Специфични национални основания за изключване
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган
или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Част IV: Критерии за подбор

В: Технически и професионални способности
В член 58, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:
За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид
Само за обществени поръчки за доставки: През референтния период
икономическият оператор е извършил следните основни доставки от
конкретния вид: Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит
до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

Описание
-
Сума
-
---
Начална дата
-
Крайна дата
-
Получатели
-
 

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
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❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Възлагане на подизпълнители в процентно изражение
Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на
подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение)
от поръчката. Ако икономическият оператор е решил да възложи на
подизпълнители изпълнението на част от договора и ще използва
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, попълнете
отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
Опишете по-конкретно:
-

Край

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор декларира, че:
Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят
на кандидатите по следния начин:

В случай че се изискват определени сертификати или други
документални доказателства, посочете за всеки от тях дали
икономическият оператор разполага с изискваните документи:

Ако някои от тези сертификати или документални доказателства са на
разположение в електронен формат, посочете за всеки от тях:
Отговор:
❍ Да
❍ Не
Моля, опишете подробно
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Част VI: Заключителни положения
Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части
II — V по-горе, е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на
последствията при представяне на неверни данни.

Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при
поискване и без забава да представи указаните сертификати и други
документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи
придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната
национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил
необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали
документа, точна информация за документа), за да може възлагащият
орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване,
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от
изпълнението на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива
2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или
възложителят вече притежава съответната документация.
Икономическият оператор дава своето официално съгласие възлагащият
орган или възложителят, посочен в Част I, да получи достъп до
документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част
IV от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки, за
целите на обществената поръчка, посочена в Част I.

Дата, място и — когато се изисква или е необходимо — подпис(и):
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Дата
-
Място
-
Подпис
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Приложение № 5.1. 

(Образец на техническо предложение) 

............................................................................................................................................. 

(фирма на участника в обществената поръчка) 

 

 

ДО  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СОФИЯ, ПЛ. “НАРОДНО СЪБРАНИЕ” № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в процедура 

„публично състезание“ по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за 

хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 

Народното събрание“, подписаният(те), …………………………… ………………………….. 

представляващ(и) и управляващ(и) .................................................. ..................…, правя(им) 

следното обвързващо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 1: 

1. Желая(ем) да участвам(е) в публичното състезание и да осъществя(им) доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със 

задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа), осигуряващи 

достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Народното 

събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1, съгласно условията на документацията. 

 

2. Приемам(е) изцяло изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, 

посочени в раздел І.Б от документацията. 

2.1. Неразделна част от настоящото техническо предложение е Приложение № 5.1.А, в 

което се съдържа пълно описание на предлаганите от мен (нас) съоръжения, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в Техническа спецификация и Схема на 

разположение (Приложения № 3 към документацията за участие) /схема 1-1/, в т.ч. 

информация за функционалността, техническите характеристики, производител, марка/модел 

и др. 

2.2. Неразделна част от настоящото техническо предложение е техническа 

потребителска документация, доказваща съответствието на посочените параметри на 

предложените изделия с изискванията на възложителя. 

 

3. Предлагам(е) други условия …………………………………………… 

………………………………………………………………………………… (описват се, 

когато има такива) 

 

4. Мястото за изпълнение на доставката и монтажа по обособена позиция № 1 е 

сградата на Народното събрание - София, пл."Княз Александър І" № 1 – вход „Изток“. 

 

5. Предлаганият от мен (нас) срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 

1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със 

задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа), осигуряващи 

достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Народното 



събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1» е ……………………….. (не повече от 80 

(осемдесет) дни, считано от датата на сключване на съответния договор. 

 

6. Гаранционният срок на всяко съоръжения е …………………….. месеца, считано от 

датата на подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за извършване на 

доставката, монтаж и пускането му в експлоатация. 

6.1. През гаранционния срок ще отстранявам(е) за моя(наша) сметка появилите се 

повреди, недостатъци и дефекти при следните условия: 

………………………………………………………………………………………………… 
(описват се условията на гаранционно обслужване на съоръженията, като се съобразят с 

изискванията на Възложителя). 

6.2. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е …….. (………) часа от 

подаване на писмена заявка. 

6.3. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на съоръженията в процеса 

на експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се дефект, в следствие 

на некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на 

дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на монтажа. 

6.4. В случай че бъда(бъдем) определен за изпълнител се задължавам(е) да отстраня(им) 

констатираните дефекти по доставените съоръжения и/или дефекти от некачествен монтаж в 

срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на 

дефектите. 

7. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител по обособена позиция № 1 се 

задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му 

съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 

112, ал. 1 ЗОП. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1.А - ……….. листа. 

2. Техническа потребителска документация, доказваща съответствието на посочените 

параметри на предложените изделия с изискванията на възложителя. - ……….. листа. 

3. Двустранно подписан протокол за извършен оглед на местоизпълнението. 

4. Други ......... (описват се, когато има такива). 

 

 

............................. 2019 г.        Подпис и печат: 

 

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

        (длъжност и име) 

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

    

         (длъжност и име) 

 

 

 

*Участникът има право по своя преценка да допълва техническото предложение извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание. 



Приложение № 5.2. 

(Образец на техническо предложение) 

............................................................................................................................................. 

(фирма на участника в обществената поръчка) 

 

 

ДО  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СОФИЯ, ПЛ. “НАРОДНО СЪБРАНИЕ” № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2** 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в процедура 

„публично състезание“ по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за 

хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 

Народното събрание“, подписаният(те), …………………………… ………………………….. 

представляващ(и) и управляващ(и) .................................................. ..................…, правя(им) 

следното обвързващо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 2: 

1. Желая(ем) да участвам(е) в публичното състезание и да осъществя(им) доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално движение, 

един брой наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, електрически 

двигател и движеща се платформа) и един брой портативен лифтер (мобилен лифт) за 

басейн, осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в 

сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, бул. 

„Вела Пеева” № 35, съгласно условията на документацията. 

 

2. Приемам(е) изцяло изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, 

посочени в раздел І.Б от документацията. 

2.1. Неразделна част от настоящото техническо предложение е Приложение № 5.2.А, в 

което се съдържа пълно описание на предлаганите от мен (нас) съоръжения, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в Техническа спецификация и Схема на 

разположение (Приложения № 3 към документацията за участие) /схема 1-2/, в т.ч. 

информация за функционалността, техническите характеристики, производител, марка/модел 

и др. 

2.2. Неразделна част от настоящото техническо предложение е техническа 

потребителска документация, доказваща съответствието на посочените параметри на 

предложените изделия с изискванията на възложителя. 

 

3. Предлагам(е) други условия …………………………………………… 

………………………………………………………………………………… (описват се, 

когато има такива) 

 

4. Мястото за изпълнение на доставката и монтажа по обособена позиция № 2 е 

сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград е гр. 

Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35. 

 



5. Предлаганият от мен (нас) срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 

2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално 

движение, един брой наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, 

електрически двигател и движеща се платформа) и един брой портативен лифтер (мобилен 

лифт) за басейн, осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни 

нива в сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, 

бул. „Вела Пеева” № 35 е ……………………….. (не повече от 80 (осемдесет) дни, считано от 

датата на сключване на съответния договор. 

6. Гаранционният срок на всяко съоръжения е …………………….. месеца, считано от 

датата на подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за извършване на 

доставката, монтаж и пускането му в експлоатация. 

6.1. През гаранционния срок ще отстранявам(е) за моя(наша) сметка появилите се 

повреди, недостатъци и дефекти при следните условия: 

………………………………………………………………………………………………… 
(описват се условията на гаранционно обслужване на съоръженията, като се съобразят с 

изискванията на Възложителя) 

6.2. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е …….. (………) часа от 

подаване на писмена заявка. 

6.3. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на съоръженията в процеса 

на експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се дефект, в следствие 

на некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на 

дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на монтажа. 

6.4. В случай че бъда(бъдем) определен за изпълнител се задължавам(е) да отстраня(им) 

констатираните дефекти по доставените съоръжения и/или дефекти от некачествен монтаж в 

срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на 

дефектите. 

 

7. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител по обособена позиция № 2 се 

задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му 

съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 

112, ал. 1 ЗОП. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 5.2.А 

2. Техническа потребителска документация, доказваща съответствието на посочените 

параметри на предложените изделия с изискванията на възложителя. - ……….. листа. 

3. Двустранно подписан протокол за извършен оглед на местоизпълнението. 

4. Други ......... (описват се, когато има такива). 

 

 

............................. 2019 г.        Подпис и печат: 

 

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

        (длъжност и име) 

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

    

         (длъжност и име) 

 

 

 

*Участникът има право по своя преценка да допълва техническото предложение извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание. 



1
Външна, наклонена, подемна платформа 

със завой 
бр. 1

2
Вътрешна, наклонена, права подемна 

платформа 
бр. 1

3
Вътрешна, наклонена, подемна 

платформа със завой
бр. 1

………….2019 г.

„Oбособена позиция № 1 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със 

задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа с размери най-малко 70 cм на 120 cм), 

осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Народното събрание, София, 

пл. „Княз Александър I“ №1“

Приложение № 5.1.А

Подпис и печат:

Количество№ 

Предлагани артикули  (Участникът дава описание и 

техническа информация за всички подемни платформи, 

предмет на поръчката, в т.ч. материалите, от които 

са изработени, функционалност, технически 

характеристики, производител, марка/модел (ако има 

такива) и др.            

(Образец)

1. ………………………..

Наименование  
Ед. 

мярка

 

(длъжност и име)

2. ………………………..

(длъжност и име)

количества платформи - Приложение 5.1.А-5.2.А.xls



количества платформи - Приложение 5.1.А-5.2.А.xls



1
Външна, подемна платформа с 

вертикално движение  
бр. 1

2 Външна, наклонена, подемна платформа  бр. 1

3
Портативен лифтер (мобилен лифт) за 

басейн
бр. 1

………….2019 г.

Приложение № 5.2.А

(Образец)

"Oобособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално 

движение, един брой наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се 

платформа с размери най-малко 70 cм на 120 cм) и един брой портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн, осигуряващи 

достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Лечебно-възстановителната база на 

Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35"

№ Наименование  

Предлагани артикули  (Участникът дава описание и 

техническа информация за всички съоръжения, предмет 

на поръчката, в т.ч. материалите, от които са 

изработени, функционалност, технически 

характеристики, производител, марка/модел (ако има 

такива) и др.            

Ед. 

мярка
Количество

Подпис и печат:

1. ………………………..

(длъжност и име)

2. ………………………..

(длъжност и име)

 





Приложение № 6.1. 
    

 (Образец ценово предложение) 

 

...................................................................................................................... 

(фирма на участника) 

 
ДО  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЯ, ПЛ. “НАРОДНО СЪБРАНИЕ” № 2 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1* 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в процедура 

„публично състезание“ по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за 
хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 
Народното събрание“, подписаният(те), ……………………………………………………….. 

представляващ(и) и управляващ(и) ....................................................................…, правя(им) 

следното обвързващо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 1: 

Предлагам(е) да изпълня(им) обществената поръчка по обособена позиция № 1: 

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със 

задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа), осигуряващи 

достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в сградата на Народното 

събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1, съгласно условията на документацията за 

участие и при следните ценови параметри: 

 

№  Наименование   Ед. 
мярка 

Колич. Ед. цена (лв.без 
ДДС) 

1 2 3 4 5 

1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация 

на външна, наклонена, подемна платформа 

със завой  

бр. 1  

2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация 

на вътрешна, наклонена, права подемна 

платформа  

бр. 1  

3 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация 

на вътрешна, наклонена, подемна платформа 

със завой 

бр. 1  

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:  

 

2. Предложената обща стойност включва всички разходи за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 1, включително опаковането, транспортирането, всички товаро-



разтоварни работи и пренасянето на платформите до мястото на изпълнение на монтажа, 

гаранционна поддръжка и др., съобразно действащото българско законодателство. 

3. Приемам(е) предложения в т. 6 на раздел I.Б от документацията начин на плащане. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1.  ......... (описват се, когато има такива). 

 

............................. 2019 г.  

Подпис и печат: 

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

            (длъжност и име) 

 

 

 

 

 

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и 

други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й 



Приложение № 6.2. 
    

 (Образец ценово предложение) 

 

...................................................................................................................... 

(фирма на участника) 

 
ДО  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЯ, ПЛ. “НАРОДНО СЪБРАНИЕ” № 2 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2* 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в процедура 

„публично състезание“ по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за 
хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на 
Народното събрание“, подписаният(те), ……………………………………………………….. 

представляващ(и) и управляващ(и) ....................................................................…, правя(им) 

следното обвързващо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция № 2: 

Предлагам(е) да изпълня(им) обществената поръчка по обособена позиция № 2: 

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално 

движение, един брой наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, 

електрически двигател и движеща се платформа) и един брой портативен лифтер (мобилен 

лифт) за басейн, осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни 

нива в сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, 

бул. „Вела Пеева” № 35, съгласно условията на документацията за участие и при следните 

ценови параметри: 

№  Наименование  Ед. 
мярка 

Колич. Ед. цена 
(лв.без 
ДДС) 

1 2 3 4 5 

1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 

външна, подемна платформа с вертикално 

движение   

бр. 1  

2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 

външна, наклонена, подемна платформа 

бр. 1  

3 Доставка и пускане в експлоатация на 

портативен лифтер (мобилен лифт) за басейн; 

обучение за работа с устройството 

бр. 1  

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:  

 



2. Предложената обща стойност включва всички разходи за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2, включително опаковането, транспортирането, всички товаро-

разтоварни работи и пренасянето на платформите до мястото на изпълнение на монтажа, 

гаранционна поддръжка и др., съобразно действащото българско законодателство. 

 

3. Приемам(е) предложения в т. 6 на раздел I.Б от документацията начин на плащане. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1.  ......... (описват се, когато има такива). 

 

............................. 2019 г.  

Подпис и печат: 

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

            (длъжност и име) 

 

 

 

 

 

* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и 

други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й 



Приложение № 7.1. 

Проект на договор по обособена позиция № 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР  

за възлагане на обществена поръчка  
 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя] 

 

 

Днес, …………………………, в гр. София, между: 

 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1169, пл. 

„Народно събрание” № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018 и идентификационен № по ЗДДС 

BG 000695018, представлявано от ………………………… на длъжност 

………………………………, оправомощен …………………… и от ………………………… 

главен счетоводител, от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и  

………………………………………., със седалище и адрес на управление: 

………………………………, ЕИК /код по Регистър БУЛСТАТ 

………………………………….. и ДДС номер ………………………………………, 

представляван/а/о от 

………………………………………………………………………………………………… 
(имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя, в качеството на ……………………[длъжност/и на 

лицето или лицата, представляващи изпълнителя], съгласно ……………………[документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо), 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 112 и следващите по раздел ІІ, гл. Тринадесета от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП) и Заповед № ……………………………… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне 

на ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и 

съоръжения за хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда 

за нуждите на Народното събрание“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация на три броя наклонени подемни платформи със 

задвижваща система (релса, електрически двигател и движеща се платформа), 

осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез преодоляване на различни нива в 

сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ №1. 

1.1. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на съоръженията 

включват следните дейности: 

-  Доставка на необходимите технологични оборудвания, електроника и др.; 
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- Подготовка на основата (стълбищно рамо, стена-фасада, парапет, стъпала и 

стълбищни площадки), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на 

съоръженията и начина на монтаж и др.; 

- Подвързването на съоръжения към основното захранване (изтеглянето на 

кабели до мястото на монтажа и захранването на съоръженията се осигурява от 

възложителя);  

- Монтаж на съоръженията с прилежащите оборудвания и др. елементи; 

- Направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че 

монтираното оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащатата 

нормативна уредба и предаване на цялата техническа документация на възложителя; 

 

1.2. Видът, марката, моделът, производителят, количествените, функционалните 

характеристики на съоръженията по т. 1 са съгласно направеното техническо 

предложение (Приложение № 2 към договора). 

1.3. Опаковането, транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и 

пренасянето на платформите до мястото на изпълнение на монтажа в сградата на 

Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 са за сметка на 

изпълнителя и са включени в цената за изпълнение на поръчката. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2. Общата цена на договора е в размер на ………………. (…………………) лв. 

без ДДС, съгласно представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Ценово предложение“ 

(Приложение № 3 към договора).  

2.1. Горепосочената цена включва всички необходими разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договора – включително опаковането, 

транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на платформите 

до мястото на изпълнение на монтажа, гаранционно обслужване и др., съобразно 

действащото българско законодателство. 

2.2. Единичните цени без ДДС на съоръженията по т. 1 са посочени в “Ценово 

предложение” (Приложение № 3 към договора). 

3. Сумата по т. 2 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни от 

сключване на договора, но не по-късно от 27.12.2019 г., като плащането се извършва 

срещу надлежно издадена от Изпълнителя фактура и предварително представена 

100% (за цялата сума с ДДС) гаранция, обезпечаваща авансово предоставените 

средства, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, равен на 

срока по т. 4, удължен с 30 (тридесет) дни. 

3.1. Плащането се извършва в лева по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: …………………………..... BIC: ………………………………… 

IBAN: ……………………………… Титуляр на сметката: …………….. 

 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документ за гаранция съгласно т. 

3. при сключване на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията 

съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

 

3.3. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: 

BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се 
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удостоверява с платежно нареждане  

................................................................................................................... 

3.3. Банковата гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, се 

издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо 

поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията 

си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на 

срока по т. 4, удължен с 30 (тридесет) дни. Текстът й задължително се съгласува с 

възложителя. 

3.3.. Застраховката, която обезпечава авансово предоставените средства, следва 

да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. Застраховката не 

може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг 

договор. Същата е със срок на валидност, равен на срока по т. 4, удължен с 30 

(тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 

тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.  

(текстът на т. 3.3. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция) 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията по т. 3., в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява и/или неточно изпълнява задължението си по т. 5.1 

от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която 

покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното 

изпълнение.  

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок три календарни дни след 

връщане или усвояване на аванса, без да начислява лихва върху нея. Авансът се счита 

за усвоен с подписване на обобщения двустранен протокол по т. 7.2 от договора. 

 

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

4. Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията по т. 1 

е ….. (………) дни, считано от датата на сключването на договора. 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията по 

т. 1, при условията на направеното техническо предложение  - …….. (…………) 

месеца от датата на пускането им в експлоатация, констатирано с протоколите по т. 

7.1. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

5.1. Да достави, монтира и пусне в експлоатация съоръженията, предмет на 

договора, с технически характеристики и функционалните параметри съгласно 

изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя – Приложение 

№ 1, и направеното техническо предложение по обособена позиция № 1 – 

Приложение № 2;  

5.2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на изпълнението на 

договора списък с данните и длъжностите на служителите си, които ще участват в 

доставката, монтажа и пускането в експлоатация на съоръженията, предмет на 

договора; 

5.3. Да изпълнява договора, без да нарушава условията за нормална работа на 

Народното събрание. Част от работите да се изпълняват след изтичане на нормалното 

работно време – 17:30 ч., и през почивните и празнични дни, без това да променя 

договорената цена; 
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5.4. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За 

вреди на лица, публично или частно имущество при или по повод изпълнението на 

договора отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи регресна 

отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива 

вреди; 

5.5. Да спазва нормите по здравословни и безопасни условия на  труд и 

противопожарна охрана и да предприеме необходимите за това мерки. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на изпълнението да извършва всички 

изисквани инструктажи на служителите си, с изключение на началния инструктаж, 

извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на злополуки, последните се възмездяват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.6. Да изпълни всички видове дейности по договора с помощта на обучен и 

сертифициран персонал, на най-високо съвременно техническо равнище и при 

спазване на действащите технически норми и стандарти в страната; 

5.7. Да съхранява, опазва и да не разпространява информация, станала му 

известна във връзка с изпълнение на договора; 

5.8. Да осигури гаранционно обслужване на доставените съоръжения в срока и 

при условията на направеното техническо предложение (Приложение № 2) и 

настоящия договор; 

5.9. По време на изпълнение на договора и при условията на гаранционното 

обслужване да дава консултации и да осигурява помощ на място;  

5.10. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители (в случай че ползва такива) са длъжни да спазват всички приложими 

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно чл. 115 ЗОП. 

5.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на последната 

забраната 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. 

5.10.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) 

работни дни от настъпването им. 

5.10.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 
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а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

5.10.4 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 

които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 ЗОП, в срок до три дни от 

неговото сключване. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

6.1. Да осигури достъп до сградите си на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

посочени в списъка по т. 5.2. от договора. 

6.2. Да упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители 

контрол по изпълнението на договора. 

6.3. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа. 

6.4. Да заплати в договорения срок и при условията на договора дължимото 

възнаграждение по т. 2. 

6.5. За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване за 

работата на платформите, възложителят ще осигури изводи на кабел 3 х 2,5 кв.мм, 

ел.точки за захранване до всяка платформа, предпазител и дефектно-токова защита в 

табло. Захранването на трите платформи ще бъде осъществено от табло на „междинен 

етаж – партер“ – щранг „Б“, като точните места за изводите следва да бъдат 

предварително съгласувани и уточнени с изпълнителя. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

7.1. Доставката, монтажа и пускането в експлоатация на всяко едно от 

съоръженията, предмет на договора, се констатира с двустранен протокол, подписан 

от упълномощените представители на страните, който се съставя след направени 

експлоатационни проби в присъствието на представители и на двете страни. Към 

двустранния протокол се прилагат и пълен комплект техническа документация (на 

български език) за монтираните съоръжения, в т.ч. сертификати за качество, 

технически паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и 

др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери съответствието на доставката с 

договореното по отношение вида на съоръжение, количеството, наличието на 

стандартна техническа документация, в присъствието на представителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.2. След извършване доставката, монтажа и пускането в експлоатация се 

съставя обобщен двустранен протокол, подписан от упълномощените представители 

на страните 

7.3. Рекламации по чл. 194 ЗЗД (предложение първо) се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от подписването на протокола по т. 7.1. 

7.4. До подписване на двустранния протокол по т. 7.1. рискът от случайно 

погиване или повреждане на всяко едно съоръжение се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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7.5. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да отговарят за изпълнението 

на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

подписват протоколите по договора са…………………... 

7.6. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да отговарят за изпълнението 

на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 

подписват протоколите по договора са …………………………….. 

 

VII. ГАРАНЦИИ 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че съоръженията, предмет на договора, са 

оригинални и неупотребявани, както и че отговаря на всички технически и други 

изисквания за нормално и безопасно ползване по предназначение в Република 

България. 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията при 

условията на направеното техническо предложение  - …….. (…………) месеца от 

датата на пускането им в експлоатация, констатирано с протоколите по т. 7.1. 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията в 

срока по т. 8.1. при следните условия: 

8.2.1. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е …….. 

(………) часа от подаване на писмена заявка; 

8.2.2. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на съоръженията в 

процеса на експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се 

дефект, в следствие на некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) 

работни дни от откриването на дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на 

монтажа. 

8.2.3. Изпълнителят се задължава да отстрани констатираните дефекти по 

доставените съоръжения и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни 

дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите. 

8.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва консултации и помощ на място;  

8.3. Пълното гаранционно обслужване включва разходи за труд и всички 

вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт. 

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба 

небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за работа със 

съоръженията. 

9. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

гаранция за изпълнение в размер …………….. (……………….) лева, представляваща 

5 % (пет процента) от общата цена по т. 2 от договора.  

9.1. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична 

сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие 

на отговорността на Изпълнителя. 

9.1.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се 

удостоверява с платежно нареждане.  

9.1.1. Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на Народното 

събрание, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което 

възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е 

изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на сбора от срока за доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация и срока на гаранционното обслужване на 
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съоръженията, удължен със 60 (шестдесет) дни. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя. 

9.1.1. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на сбора от срока за 

доставка, монтаж и пускане в експлоатация и срока на гаранционното обслужване на 

съоръженията, удължен със 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен 

като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 

отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.  Текстът на 

застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(текстът на т. 9.1.1. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция) 

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно – 

частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава 

част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от 

неустойки и обезщетения. 

9.2.1. Гаранцията се освобождава както следва: 

9.2.1.1. 70 % от стойността й – до 5 (пет) работни дни след подписване на 

протокола по т. 7.2. 

9.2.1.2. Остатъкът – на равни части, съобразно срока за гаранционно обслужване 

по т. 8.1 - …. месеца, всяка от които – до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки 

12-месечен период. 

9.3. Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихви върху нея. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

10.1. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по споразумение между 

страните, както и когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която 

никоя от страните не отговаря. 

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно 

предизвестие в случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 

договора, прекъсне или виновно забави изпълнението с повече от 5 (пет) дни, след 

срока по т. 4 от договора, или достави съоръжения, който не съответстват на 

договореното количество, качество или технически и/или функционални параметри. 

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 9, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от 

стойността по т. 2 от договора. 

10.3. Възложителят прекратява договора без предизвестие: 

10.3.1. При условията на чл. 118 ЗОП, в т.ч. на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

10.3.2. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни задълженията си. 

10.3.3. При неизпълнение на т. 5.10 от настоящия договор. 

 

IХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
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11. В случай на забавяне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният  дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по т. 2 за всеки 

просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента). 

11.1. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,5% върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не 

повече от 30 % (тридесет процента). 

12. При некачествено изпълнение по договора, освен задължението за 

отстраняване на дефектите и другите възможности по чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи и неустойка в размер 20 % (двадесет процента) от стойността на 

некачественото съоръжение, а при пълно неизпълнение – неустойка в размер 30 % 

(тридесет процента) от стойността по т. 2 от договора. 

13. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство. 

14. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължения по договора, е 

била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство. 

14.1. “Непредвидено обстоятелство” по смисъла на този договор е всяко 

обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора, не е могло да бъде 

предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или 

бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените 

условия. 

14.2. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен 

срок от настъпването на непредвиденото обстоятелство. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидено обстоятелство се доказва от 

засегнатата страна и със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от 

компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните 

обстоятелства. 

14.3. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията 

и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

14.4. Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, причинено по 

небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на техни 

представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Х. СЪОБЩЕНИЯ 

15. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.  

15.1. Адресите на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….., п.к. ………………….., тел. 

……………………, …………….,…………….;факс ……………….; е-mail ………….; 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание“ № 2, п.к.1169, тел. …………, факс: 

………..; е-mail: …………. и ……………... 

15.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да 

уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за 

връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

15.3. За дата на съобщението се смята: 
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- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 

 

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

16. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по взаимно 

писмено съгласие на страните. 

17. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението 

на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация 

с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, 

публикуване или предоставяне на компетентен орган. 

18. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство 

в Република България. 

19. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат 

учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от 

съответния компетентен съд. 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните. 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 



Приложение № 7.2 

Проект на договор по обособена позиция № 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР  

за възлагане на обществена поръчка  
 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя] 

 

 

Днес, …………………………, в гр. София, между: 

 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1169, пл. 

„Народно събрание” № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018 и идентификационен № по ЗДДС 

BG 000695018, представлявано от ………………………… на длъжност 

………………………………, оправомощен …………………… и от ………………………… 

главен счетоводител, от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и  

………………………………………., със седалище и адрес на управление: 

………………………………, ЕИК /код по Регистър БУЛСТАТ 

………………………………….. и ДДС номер ………………………………………, 

представляван/а/о от 

………………………………………………………………………………………………… 
(имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя, в качеството на ……………………[длъжност/и на 

лицето или лицата, представляващи изпълнителя], съгласно ……………………[документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо), 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 112 и следващите по раздел ІІ, гл. Тринадесета от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП) и Заповед № ……………………………… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне 

на ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и 

съоръжения за хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда 

за нуждите на Народното събрание“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация на един брой подемна платформа с вертикално 

движение, един брой наклонена подемна платформа със задвижваща система (релса, 

електрически двигател и движеща се платформа) и един брой портативен лифтер 

(мобилен лифт) за басейн, осигуряващи достъпна архитектурна среда, чрез 

преодоляване на различни нива в сградата на Лечебно-възстановителната база на 

Народното събрание в гр. Велинград, бул. „Вела Пеева” № 35. 

1.1. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на съоръженията 

включват следните дейности: 

-  Доставка на необходимите технологични оборудвания, електроника и др.; 
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- Подготовка на основата (стълбищно рамо, стена-фасада, стъпала и стълбищни 

площадки), съответно закладни части за монтажа в зависимост от типа на 

съоръженията и начина на монтаж и др.; 

- Подвързването на съоръжения към основното захранване (изтеглянето на 

кабели до мястото на монтажа и захранването на съоръженията се осигурява от 

възложителя);  

- Монтаж на съоръженията с прилежащите оборудвания и др. елементи; 

- Направа на всички необходими замервания и проби, доказващи, че 

монтираното оборудване е изправно и работещо в съответствие с действащатата 

нормативна уредба и предаване на цялата техническа документация на възложителя; 

- Обучение на персонал за работа с портативен лифтер за басейн (мобилен лифт); 

 

1.2. Видът, марката, моделът, производителят, количествените, функционалните 

характеристики на съоръженията по т. 1 са съгласно направеното техническо 

предложение (Приложение № 2 към договора). 

1.3. Опаковането, транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и 

пренасянето на платформите и лифтера до мястото на изпълнение на монтажа в 

сградата на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград, 

са за сметка на изпълнителя и са включени в цената за изпълнение на поръчката. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2. Общата цена на договора е в размер на ………………. (…………………) лв. 

без ДДС, съгласно представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Ценово предложение“ 

(Приложение № 3 към договора).  

2.1. Горепосочената цена включва всички необходими разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договора – включително опаковането, 

транспортирането, всички товаро-разтоварни работи и пренасянето на платформите 

до мястото на изпълнение на монтажа, гаранционно обслужване и др., съобразно 

действащото българско законодателство. 

2.2. Единичните цени без ДДС на съоръженията по т. 1 са посочени в “Ценово 

предложение” (Приложение № 3 към договора). 

3. Сумата по т. 2 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни от 

сключване на договора, но не по-късно от 27.12.2019 г., като плащането се извършва 

срещу надлежно издадена от Изпълнителя фактура и предварително представена 

100% (за цялата сума без ДДС) гаранция, обезпечаваща авансово предоставените 

средства, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, равен на 

срока по т. 4, удължен с 30 (тридесет) дни. 

 

3.1. Плащането се извършва в лева по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: …………………………..... BIC: ………………………………… 

IBAN: ……………………………… Титуляр на сметката: …………….. 

 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документ за гаранция съгласно т. 

3. при сключване на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията 

съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

3.3. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: 
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BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се 

удостоверява с платежно нареждане  

................................................................................................................... 

3.3. Банковата гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, се 

издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо 

поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията 

си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност равен на 

срока по т. 4, удължен с 30 (тридесет) дни. Текстът й задължително се съгласува с 

възложителя. 

3.3.. Застраховката, която обезпечава авансово предоставените средства, следва 

да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. Застраховката не 

може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг 

договор. Същата е със срок на валидност, равен на срока по т. 4, удължен с 30 

(тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 

тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.  

(текстът на т. 3.3. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция) 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията по т. 3, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не изпълнява и/или неточно изпълнява задължението си по т. 5.1 от договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение.  

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок три календарни дни след 

връщане или усвояване на аванса, без да начислява лихва върху нея. Авансът се счита 

за усвоен с подписване на обобщения двустранен протокол по т. 7.2 от договора. 

 

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

4. Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията по т. 1 

е ….. (………) дни, считано от датата на сключването на договора. 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията по 

т. 1, при условията на направеното техническо предложение  - …….. (…………) 

месеца от датата на пускането им в експлоатация, констатирано с протоколите по т. 

7.1. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

5.1. Да достави, монтира и пусне в експлоатация съоръженията, предмет на 

договора, с технически характеристики и функционалните параметри съгласно 

изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя – Приложение 

№ 1, и направеното техническо предложение по обособена позиция № 2 – 

Приложение № 2;  

5.2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на изпълнението на 

договора списък с данните и длъжностите на служителите си, които ще участват в 

доставката, монтажа и пускането в експлоатация на съоръженията, предмет на 

договора; 

5.3. Да изпълнява договора, без да нарушава условията за нормална работа на 

Лечебно-възстановителната база на Народното събрание. Част от работите да се 

изпълняват след изтичане на нормалното работно време – 17:30 ч., и през почивните и 

празнични дни, без това да променя договорената цена; 
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5.4. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За 

вреди на лица, публично или частно имущество при или по повод изпълнението на 

договора отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи регресна 

отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива 

вреди; 

5.5. Да спазва нормите по здравословни и безопасни условия на  труд и 

противопожарна охрана и да предприеме необходимите за това мерки. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на изпълнението да извършва всички 

изисквани инструктажи на служителите си, с изключение на началния инструктаж, 

извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на злополуки, последните се възмездяват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.6. Да изпълни всички видове дейности по договора с помощта на обучен и 

сертифициран персонал, на най-високо съвременно техническо равнище и при 

спазване на действащите технически норми и стандарти в страната; 

5.7. Да съхранява, опазва и да не разпространява информация, станала му 

известна във връзка с изпълнение на договора; 

5.8. Да осигури гаранционно обслужване на доставените съоръжения в срока и 

при условията на направеното техническо предложение (Приложение № 2) и 

настоящия договор; 

5.9. По време на изпълнение на договора и при условията на гаранционното 

обслужване да дава консултации и да осигурява помощ на място;  

5.10. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители (в случай че ползва такива) са длъжни да спазват всички приложими 

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно чл. 115 ЗОП. 

5.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на последната 

забраната 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. 

5.10.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) 

работни дни от настъпването им. 

5.10.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 
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а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

5.10.4 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 

които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 ЗОП, в срок до три дни от 

неговото сключване. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

6.1. Да осигури достъп до сградите си на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

посочени в списъка по т. 5.2. от договора. 

6.2. Да упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители 

контрол по изпълнението на договора. 

6.3. Да съдейства за изпълнението на договора, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа. 

6.4. Да заплати в договорения срок и при условията на договора дължимото 

възнаграждение по т. 2. 

6.5. За осигуряване извършването на монтажа и необходимото захранване за 

работата на платформите, възложителя ще осигури изводи на кабел 3 х 2,5 кв.мм, 

ел.точки за захранване до всяка платформа, предпазител и дефектно-токова защита в 

табло, като точните места за изводите следва да бъдат предварително съгласувани и 

уточнени с изпълнителя. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

7.1. Доставката, монтажа и пускането в експлоатация на всяко едно от 

съоръженията, предмет на договора, се констатира с двустранен протокол, подписан 

от упълномощените представители на страните, който се съставя след направени 

експлоатационни проби в присъствието на представители и на двете страни. Към 

двустранния протокол се прилагат и пълен комплект техническа документация (на 

български език) за монтираните съоръжения, в т.ч. сертификати за качество, 

технически паспорти, гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и 

др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери съответствието на доставката с 

договореното по отношение вида на съоръжение, количеството, наличието на 

стандартна техническа документация, в присъствието на представителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.2. След извършване доставката, монтажа и пускането в експлоатация се 

съставя обобщен двустранен протокол, подписан от упълномощените представители 

на страните 

7.3. Рекламации по чл. 194 ЗЗД (предложение първо) се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от подписването на протокола по т. 7.1. 

7.4. До подписване на двустранния протокол по т. 7.1. рискът от случайно 

погиване или повреждане на всяко едно съоръжение се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.5. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да отговарят за изпълнението 

на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

подписват протоколите по договора са…………………... 
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7.6. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да отговарят за изпълнението 

на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 

подписват протоколите по договора са …………………………….. 

 

VII. ГАРАНЦИИ 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че съоръженията, предмет на договора, са 

оригинални и неупотребявани, както и че отговаря на всички технически и други 

изисквания за нормално и безопасно ползване по предназначение в Република 

България. 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията при 

условията на направеното техническо предложение  - …….. (…………) месеца от 

датата на пускането им в експлоатация, констатирано с протоколите по т. 7.1. 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на съоръженията в 

срока по т. 8.1. при следните условия: 

8.2.1. Времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем е …….. 

(………) часа от подаване на писмена заявка; 

8.2.2. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на съоръженията в 

процеса на експлоатация, в следствие на дефект от производителя или появил се 

дефект, в следствие на некачествен монтаж, се извършва рекламация до 7 (седем) 

работни дни от откриването на дефектите или до 7 (седем) работни дни след деня на 

монтажа. 

8.2.3. Изпълнителят се задължава да отстрани констатираните дефекти по 

доставените съоръжения и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 работни 

дни след подписване на двустранен протокол за установяване на дефектите. 

8.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва консултации и помощ на място;  

8.3. Пълното гаранционно обслужване включва разходи за труд и всички 

вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт. 

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повредата се дължи на груба 

небрежност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неспазване на инструкциите за работа със 

съоръженията. 

9. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

гаранция за изпълнение в размер …………….. (……………….) лева, представляваща 

5 % (пет процента) от общата цена по т. 2 от договора.  

9.1. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична 

сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие 

на отговорността на Изпълнителя. 

9.1.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в БНБ, 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на сумата се 

удостоверява с платежно нареждане.  

9.1.1. Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на Народното 

събрание, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което 

възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е 

изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на сбора от срока за доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация и срока на гаранционното обслужване на 

съоръженията, удължен със 60 (шестдесет) дни. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя. 

9.1.1. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
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отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на сбора от срока за 

доставка, монтаж и пускане в експлоатация и срока на гаранционното обслужване на 

съоръженията, удължен със 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен 

като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 

отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.  Текстът на 

застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(текстът на т. 9.1.1. е в три варианта съобразно избраната форма на гаранция) 

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно – 

частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава 

част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от 

неустойки и обезщетения. 

9.2.1. Гаранцията се освобождава, както следва: 

9.2.1.1. 70 % от стойността й – до 5 (пет) работни дни след подписване на 

протокола по т. 7.2. 

9.2.1.2. Остатъкът – на равни части, съобразно срока за гаранционно обслужване 

по т. 8.1 - …. месеца, всяка от които – до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки 

12-месечен период. 

9.3. Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихви върху нея. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

10.1. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по споразумение между 

страните, както и когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която 

никоя от страните не отговаря. 

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно 

предизвестие в случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 

договора, прекъсне или виновно забави изпълнението с повече от 5 (пет) дни, след 

срока по т. 4 от договора, или достави съоръжения, който не съответстват на 

договореното количество, качество или технически и/или функционални параметри. 

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение по т. 9, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от 

стойността по т. 2 от договора. 

10.3. Възложителят прекратява договора без предизвестие: 

10.3.1. При условията на чл. 118 ЗОП, в т.ч. на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

10.3.2. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни задълженията си. 

10.3.3. При неизпълнение на т. 5.10 от настоящия договор. 

 

IХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

11. В случай на забавяне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният  дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по т. 2 за всеки 

просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента). 
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11.1. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,5% върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не 

повече от 30 % (тридесет процента). 

12. При некачествено изпълнение по договора, освен задължението за 

отстраняване на дефектите и другите възможности по чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи и неустойка в размер 20 % (двадесет процента) от стойността на 

некачественото съоръжение, а при пълно неизпълнение – неустойка в размер 30 % 

(тридесет процента) от стойността по т. 2 от договора. 

13. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство. 

14. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължения по договора, е 

била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство. 

14.1. “Непредвидено обстоятелство” по смисъла на този договор е всяко 

обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора, не е могло да бъде 

предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или 

бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените 

условия. 

14.2. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен 

срок от настъпването на непредвиденото обстоятелство. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидено обстоятелство се доказва от 

засегнатата страна и със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от 

компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните 

обстоятелства. 

14.3. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията 

и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

14.4. Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, причинено по 

небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или на техни 

представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Х. СЪОБЩЕНИЯ 

15. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.  

15.1. Адресите на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….., п.к. ………………….., тел. 

……………………, …………….,…………….;факс ……………….; е-mail ………….; 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание“ № 2, п.к.1169, тел. …………, факс: 

………..; е-mail: …………. и ……………... 

15.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да 

уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за 

връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

15.3. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 
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ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

16. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по взаимно 

писмено съгласие на страните. 

17. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението 

на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация 

с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, 

публикуване или предоставяне на компетентен орган. 

18. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство 

в Република България. 

19. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат 

учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от 

съответния компетентен съд. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 


