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Книга III  

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „ИЗГОТВЯНЕ НА 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ 
И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.  
  

2.  Обособени позиции.   
 Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 3 /три/ обособени 

позиции /ОП/, както следва: 
Обособена позиция № 1 – Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради 
-  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10. 

Обособена позиция № 2 – Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради 
-  бл. А-1, бл. 2 и бл. А-2. 

Обособена позиция № 3 – Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради 
-  бл. А-6, бл. Острица 5 и бл. А-3. 

Участниците могат да подадат оферта само за една обособена позиция. 
 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката.  
Административният адрес на всяка сграда е посочен в Техническото задание, 

съдържащо се в Книга V, неразделна част от документацията, като предаването на 
изготвените технически паспорти, предписания, препоръки и други документи в изпълнение 
на услугата, предмет на настоящата поръчка, се извършва от изпълнителя в стая 242 на 
втория етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на 
бул. България №12, с подписване на приемно-предавателен протокол. 
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 При изпълнението на всеки договор за обществена поръчка по съответна обособена 
позиция възлагането на започване на изпълнение на дейностите по изготвяне на обследване 
за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 
1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти се извършва отделно за 
всяка сграда с възлагaтелно писмо от възложителя на база на подписан договор за целево 
финансиране /Приложение № 11 oт Методическите указания за изпълнение на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/. 

Срокът на действие на договора за изпълнение по всяка обособена позиция е до 
30.06.2016г. 

В рамките в срока на действие на договора за изпълнение по всяка обособена позиция 
срокът за цялостно изпълнение на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 
3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за всяка многофамилна жилищна сграда е до 
30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за 
изпълнение и получаване от изпълнителя на възлагателно писмо за сградата от възложителя 
на база на подписан договор за целево финансиране /Приложение № 11 oт Методическите 
указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради/. 

 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 
от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 
от ЗОП. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на възложителя. 
 

6. Стойност на поръчката. 
 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
 Цената на договора за изпълнение на съответната обособена позиция се определя в 
лева без ДДС при спазване на изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в 
Ценовото му предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 
 Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с 
изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, 
социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към 
подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, изготвяне на 
документация, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, 
транспорт, енергия и други подобни, както и печалба за изпълнителя. 
 

7. Финансиране.  
 Обектът на настоящата поръчка се финансира в съответствие с Постановление на 
Министерски съвет № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, 
отговорни за реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./. 

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 212 800.00 
лева /словом двеста и дванадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, определена на база 
на следните максимално допустими цени по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни 
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жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 – до 68 500 лева /словом шестдесет и осем хиляди 
и петстотин лева/ без ДДС, формирана на база на следните максимално допустими цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по многофамилни жилищни сгради: бл. 6 – до 24 500.00 
лева /словом двадесет и четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС; бл. Изгрев – до 23 000.00 
лева /словом двадесет и три хиляди лева/ без ДДС; и бл. 10 - до 21 000.00 лева /словом 
двадесет и една хиляди лева/ без ДДС. 

Обособена позиция № 2 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни 
жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2 и бл. А-2 – до 70 500.00 лева /словом седемдесет хиляди и 
петстотин лева/ без ДДС, формирана на база на следните максимално допустими цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по многофамилни жилищни сгради: бл. А-1 – до 19 900.00 
лева /словом деветнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС; бл. 2 – до 29 900.00 лева 
/словом двадесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС; и бл. А-2 - до 20 700.00 лева 
/словом двадесет хиляди и осемстотин лева лева/ без ДДС. 

Обособена позиция № 3 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни 
жилищни сгради -  бл. А-6, бл. Острица 5 и бл. А-3 – до 73 800.00 лева /словом седемдесет и 
три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, формирана на база на следните максимално 
допустими цени за извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 
3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по многофамилни жилищни сгради: бл. А-6 – 
до 26 100.00 лева /словом двадесет и шест хиляди и сто лева/ без ДДС; бл. Острица 5 – до 21 
600.00 лева /словом двадесет и една хиляди и шестстотин лева/ без ДДС; и бл. А-3 - до 26 
100.00 лева /словом двадесет и шест хиляди и сто лева лева/ без ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля съответна горепосочена 
стойност за многофамилна жилищна сграда, се отстранява от участие по съответната 
обособена позиция. 

 
8. Схема на плащане 

 Заплащането на цената на договора за всяка обособена позиция се извършва по 
банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор, 
съдържащ се в Книга VIІ, неразделна част от документацията за участие. 


