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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000695388
Пощенски адрес
ул. Дякон Игнатий № 9
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция Стопански дейности и 
управление на собствеността

02 9409345

На вниманието на
инж. Калин Михайлов – главен експерт в отдел „Управление на 
собствеността” на дирекция „Стопански дейности и управление на 
собствеността”
Адрес за електронна поща Факс
mail@mtitc.government.bg 02 9885094
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=503
Електронен достъп до информация (URL):
https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=686&id=8181
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
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I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

публичноправна организация

национална или федерална  
агенция/служба

европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете):  транспорта,  

информационните технологии и  
съобщенията

Здравеопазване
І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена  
в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Преустройство на ІV-ти етаж
в сградата на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на 
дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган 
по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І 
и ІІ етап”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възлагащите органи

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Моля, вижте приложение  
В1 относно категориите  
услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
София, ул. Гурко № 6
код NUTS: BG411
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ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  
динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена  
поръчка

Обявлението обхваща създаването на  
динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  
сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или (в приложимите случаи)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение
Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири  
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е  
известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Обектът на обществената поръчката представлява преустройство на 
по-голяма част от ІV-ти подпокривен етаж на четириетажната 
сграда с партер и сутерен на Централната поща в гр. София 
(Пощенска палата), съгласно съгласуваните и одобрени работни 
проекти. Категорията на строежа е първа съгласно чл. 137, ал. 1, 
т. 1 от ЗУТ. Сградата на Пощенската палата /сега МТИТС и 
Централна поща/ е декларирана като „исторически и художествен 
паметник на културата”. По тези причини е недопустима намесата 
по фасадата, височината и застроената  площ на сградата.      
Основни обемно-планировъчни показатели на сградата.
▪ Застроена площ – 3 273,59 кв.м.
▪ Полезна РЗП – 13 994, 23 кв.м.
▪ Обща РЗП – 17 241, 42 кв.м.
▪ Застроен обем – 83 774,12 куб.м.
▪ Полезен обем – 60 682,00 куб.м.
         Части на инвестиционния проект:
       Част Архитектурна:
Преустройството касае югоизточната и северната част на ІV-ти 
подпокривен етаж. Преустройваните площи обхващат съществуващия 
ведомствен стол с прилежащи кухненски и складови площи и 
помещения за административни нужди. Преустройството се състои в 
премахване на неносещи преградни зидове, етернитови плоскости, 
ламарина по наклонените фасадни повърхнини. Пълна подмяна на 
дограмата и финишните обработки. 
В пространствено отношение решението се базира на  следните 
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принципи:
- решение на офисите е по система „Отворен офис“ с леки прегради 
от остъклени, фурнировани витрини. Инсталациите ще се проведат в 
окачения таван по метални скари. Вертикалната комуникация се 
осъществява по съществуващите стълбищни клетки към ул. „Гурко“ и 
към ул. „Кузман Шапкарев". Подменят се и  два броя асансьори, за 
да отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. Поради 
пълната амортизация на съществуващата LT ламарина, тя се подменя 
изцяло с монтажа на трислоен термопанел 10см. Дограмата е 
петкамерна РVС с усилен профил. Преодоляването на денивелацията 
между кота +21,00 и +21,71 е посредством диференциална стълба и 
механична платформа за инвалиди. Развит е и санитарен възел за 
хора с увреждания.
Част Конструктивна:
В конструктивно отношение, преустройството се състои в 
премахване на всички неносещи преградни зидове, етернитови 
панели по наклонени фасадни повърхнини, LT ламарина, пълна 
подмяна на дограма.
Конструктивните СМР са следните:
- прорязване на два отвора в стоманобетонните стени на 
съществуващата асансьорна шахта.
- в покривната плоча на бившата кухня се замонолитват два отвора 
50/50 и се изгражда борд.
- предвижда се обособяване на нови санитарни възли. Подът на 
новообразуваните санитарни възли се повдига с 71 см, което се 
прави с пълнеж от лек газобетон.
- премахване на плоча с приблизителна квадратура от 65,00 кв.м. 
на кота +21,71 над плочата на кота +21,00. 
Част ВК:
Проектът предвижда пълна реконструкция на съществуващ санитарен 
възел, както и изграждането на нов санитарен възел. При 
изпълнение на проекта ще се спазват правилата на ТБТ и пожарна 
безопасност.
Част Електроинсталации:
- Електрозахранване и разпределителни табла
- Инсталация осветление и контакти
- Мълниезащитна инсталация
От ГРТ в помещение първи етап се захранва ЕРТ1 и ЕРТ2 втори етап 
на четвърти етаж.
Част ОВКИ:
Отоплението на цялата сграда е от абонатна станция 
топлозахранена от ТЕЦ. Проектът не подменя тръбната мрежа, а 
само старите чугунени радиатори с  нови алуминиеви радиатори.
Топлозахранването с топла вода е от абонатната станция за цялата 
сграда.
За охладителния/отоплителния товар на офисните помещения и 
залите е проектирана климатична система VRF с променлив дебит на 
хладилния агент.
Вентилацията на тоалетните е принудителна и се подменя.
Предвижда се нагнетателна и смукателна инсталация за 
многофункционалните зали.
При изготвянето на проекта са спазени изискванията на всички 
нормативни актове касаещи проектираните инсталации.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 45000000
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Допълнителен/ни обект/и 45200000
ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)
II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

само една  
обособена позиция

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,  
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Основни обемно-планировъчни показатели на сградата.
▪ Застроена площ – 3 273,59 кв.м.
▪ Полезна РЗП – 13 994, 23 кв.м.
▪ Обща РЗП – 17 241, 42 кв.м.
▪ Застроен обем – 83 774,12 куб.м.
▪ Полезен обем – 60 682,00 куб.м.
Организационни причини налагат изпълнението на строителството да 
се извърши и въведе в експлоатация на два етапа. За изпълнение 
на организационните мероприятия е необходим  период от около два 
месеца между двата етапа.
Времето необходимо за изпълнение на организационните мероприятия 
не се включва в общия срок за изпълнение на договорираните 
видове работи.
І-вият етап включва преустройство на бивш стол, прилежащите към 
него кухненски и складови площи и използваема тераса.
Основни обемно-планировъчни показатели:
▪ Застроена площ  засегната от ремонта на терасата– 319,40 кв.м.
▪Застроена площ засегната от ремонта  на ІV-ти етаж – 874,80  
кв.м.
▪ Обща засегната застроена площ –1194,20 кв.м.
▪ Застроен обем засегнат от ремонта –3057,78 куб.м.
ІІ-рият етап включва преустройство на офиси, заети от служители 
на МТИТС, разположени към ул. „Ген. Гурко” и ул. „Дякон 
Игнатий”.
▪ Обща засегната застроена площ – 804,07 кв.м.
▪ Застроен обем засегнат от ремонта – 2810,55 куб.м.
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  
ДДС:
2650000    Валута: BGN

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Да НеОпции

(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)
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ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Да НеТази поръчка подлежи на подновяване

Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между  
________ и ________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: ________ или в дни  365  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
1.  Гаранция за участие 
Участниците  представят гаранция за участие в размер на 26 500 
(двадесет и шест хиляди и петстотин) лева и тя се представя в 
една от следните форми:
безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, в полза на 

МТИТС, със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след 
крайния срок за получаване на офертите, или
парична сума в български лева, внесена по сметката на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 
BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ:   BNBG BGSD – за суми в 
български лева. Платежното нареждане за внесената парична сума 
се представя в копие.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично се посочва наименованието на 
обществената поръчка, за която се представя гаранцията.
Участници, които не са представили документ за гаранция или са 
представили гаранция, която не отговаря на изискванията на тази 
документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за 
обществените поръчки, се отстраняват от участие в процедурата. В 
случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от 
всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде 
посочено наименованието на участника в процедурата. Гаранцията 
за участие се задържа, усвовява и освобождава съгласно 
изискванията на чл. 61 и 62 от ЗОП.
2. Гаранция за авансово плащане
По искане на участника, определен за изпълнител, Възложителят 
може да му предостави аванс съответно по двата етапа  по 
договора в размер до 20 % от стойността на всеки етап с ДДС, без 
непредвидените разходи. За предоставения аванс за съответния 
етап, участникът представя безусловна и неотменяема банкова 
гаранция в оригинал, покриваща 100% от размера на авансовото 
плащане, която се освобождава 15 дни след приемане на обекта с 
Протокол обр. № 16 по Наредба № 3/2003 г. на МРРБ. по етапи. 
Поради факта, че поръчката се състои от два етапа, Изпълнителят 
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следва да представи две отделни банкови гаранции за авансово 
плащане.Текстът на банковата гаранция се съгласува задължително 
предварително с Възложителя. 
Забележка: Авансово плащане се извършва, само по искане на 
Изпълнителя, като това се отразява в договора.
3. Гаранция за изпълнение на договора
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора 
без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение на договора е 
30 дни след приемане на обекта с Протокол обр. № 16 по Наредба № 
3/2003 г. на МРРБ.
 Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на 
договора като: 
безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал и срок на 

изпълнение до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо 
поискване;
или
парична сума внесена по сметката на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията в БНБ – Централно 
управление, IBAN:   BG77BNBG96613300124801, BIC BNBGBGSD. 
Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува 
предварително с Възложителя (МТИТС). По искане на Изпълнителя, 
Възложителят освобождава частично гаранцията за изпълнение на 
договора в срок до 30 дни след приемане на І-вия етап на обекта 
в съответствие със стойността на етапа. Окончателното 
освобождаване на гаранцията е след приемане на ІІ-я етап на 
обекта с Протокол обр. № 16 по Наредба № 3/2003 г. на МРРБ и ако 
Изпълнителят е изпълнил задълженията си по чл. 8, ал. 3 от 
договора. Участникът или определеният изпълнител избира сам 
формата на гаранция за участие, съответно за изпълнение. Когато 
участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е 
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е 
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията, като трябва да бъде посочено наименованието на 
участника в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща на Изпълнителя приетите РСМР, изпълнени 
съгласно Одобрен от Главния архитект на Столична община 
Инвестиционен проект на обекта /Приложение № 13 от 
документацията/, срещу представени от него фактури, издадени на 
името на Възложителя, подробни количествено-стойностни сметки, 
актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Възложителят 
заплаща на Изпълнителя аванс, съответно за двата етапа 
поотделно, без непредвидените разходи. Авансът  се превежда в 
срок до 30 дни след подписване на настоящия договор и след 
представяне на оригинал на 100 % безусловна и неотменяема 
банкова гаранция за исканата сума за етап І в полза на 
Възложителя със срок на валидност 15 дни след подписване на 
протокол обр. 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за приемане на 
обекта по етап І и фактура за размера на искания аванс по етап І 
от обекта. Авансът за етап ІІ се превежда в срок до 30 дни след 
подписване на акт образец 2 по Наредба 3 от 31.07.2013 г., 
издаване на фактура за размера на искания аванс по етап ІІ, след 
представяне на оригинал на 100 % безусловна и неотменяема 
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банкова гаранция за исканата сума за етап ІІ в полза на 
Възложителя със срок на валидност 15 дни след подписване на 
протокол обр. 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за приемане на 
етап ІІ от обекта. Авансът трябва да е поискан от Изпълнителя. 
По време на строителството на етап І и ІІ се извършват  следните 
плащания: 1. Три междинни плащания, като стойността на 
междинните плащания за етапа се формира от обема на реално 
извършените РСМР за съответния период. Плащанията се редуцират 
пропорционално с размера на платения аванс за етапа (ако има 
поискан аванс);  2. Окончателното плащане за всеки етап  е в 
размер на 10 % от стойността на възложените РСМР за съответния 
етап, с ДДС и е платимо след подписване на протокол обр. 16 за 
установяване на годността за ползване на етапа от строежа. 
Заплащането се извършва по банков път по сметката на Изпълнителя 
в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура и 
заверка на разходнооправдателните  документи. Строителните и 
монтажни работи, изпълнявани в отклонение от инвестиционния 
проект и нормативно установените правила за изпълнение и 
приемане на строително-монтажни работи, не се изплащат от 
Възложителя.  При възникване на надвишени количества или 
непредвидени видове РСМР, отразени със заповед в Заповедната 
книга на обекта и съгласувани от Възложителя в рамките на 
приетата стойност за непредвидени РСМР в Обобщена ценова оферта 
на Изпълнителя се заплащат, както следва:
Т.1. когато действително изпълнените количества РСМР надвишават 
изброените в Количествено-стойностна сметка от договора, 
Възложителят заплаща на Изпълнителя изпълнените РСМР по 
посочените в него единични цени;
Т.2. при възлагане на непредвидени видове РСМР, извън 
количествено-стойностна сметка от договора, Възложителят ги 
заплаща на Изпълнителя по единична цена, формирана при следните 
показатели на ценообразуване:
а) Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка .......... 
лв./ч.ч. 
б) Разход на материали – по УСН и доказуеми фактурни цени на 
материали. 
в) Допълнителни разходи върху цената на труда .......... % 
г) Допълнителни разходи върху механизацията ........... % 
д) Доставно-складови разходи ...... % върху стойността на 
материалите. 
е) Печалба – .......... % върху стойността на изпълнените 
строителните и монтажни работи. 
ж) ДДС – 20 % съгласно Закона за данък добавена стойност. 
Т.3 В случай, че за сметка на определен вид работа, ще се 
изпълнява друг вид работа, която не фигурира в количествено-
стойностната сметка, преди нейното изпълнение, се изготвя 
тристранен протокол, съставен между представители на 
Изпълнителя, Консултанта и Възложителя, съгласуван с Проектанта, 
с приложена към него обосновка за необходимостта от извършване. 
Продължава в т. VI.3 

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
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обединения. Не се допуска до участие в процедурата участник, 
който не отговаря на законовите изисквания или на някое от 
условията на Възложителя в тази документация. 
Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане 
на обществената поръчка на основание на неговия статут или 
правната му форма, когато той или участниците в обединението 
имат право да предоставят съответното строителство в държавата-
членка на ЕС, в която са установени.
            В случай, че участникът е обединение, участниците в 
обединението сключват споразумение. Възложителят няма изискване 
за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата 
е обединение, което не е юридическо лице към офертите се 
представя и копие на документа, с който е създадено 
обединението. С този документ следва по безусловен начин да се 
удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна 
отговорност за участието в обществена поръчка и за периода на 
изпълнение на договора.
Представляващият може да бъде определен и с друг документ, 
подписан от участниците в обединението (съгласно чл. 56, ал. 1, 
т. 2 от ЗОП). Не се допускат промени в състава на обединението 
след подаването на офертата. 

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия

(ако да) Описание на особените условия:
Основното ограничение, касаещо организацията на работа на обекта 
е свързано с местоположението на обекта в централната градска 
част на гр. София, в сграда, паметник на културата. В тази 
връзка при съставяне на програмата си Строителят следва да 
отчете ограниченията по отношение на:
•излъчвания шум и други замърсители (Закон за защита от шума в 
околната среда, Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на 
вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното 
проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на 
строителството, както и всички релевантни наредби на Столична 
община за опазване на околната среда); 
•ограниченията по отношение на паркиране и престой на МПС и 
изискванията за достъп на товарни МПС в центъра на гр. София 
(Наредба за организацията на движението на територията на 
Столична община);
•ограничения по отношение на контрола на достъпа в сградата на 
ул. „Гурко” № 6 след работно време (извън часовете 9,00-17,30). 
Достъпът до сградата в извън работно време в работни и в почивни 
дни на служители на Изпълнителя се осъществява след представяне 
и одобряване от Възложителя, на списък на лицата и техниката, 
пряко заети с изпълнението на РСМР.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
I. Възложителят допуска до участие в процедурата участник, 
който: I.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната 
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или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 
253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от 
Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група 
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против 
собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) 
престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от 
Наказателния кодекс; Участник – чуждестранно лице се допуска до 
участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за някое от деянията по т. I.1, съгласно 
законодателството в държавата, в което е установено лицето. I.2. 
не е обявен в несъстоятелност; I.3. не е в производство по 
ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; I.4. няма задължения 
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения 
за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
I.5. няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с 
Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; I.6. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси; I.7. не се намира се в открито производство за 
обявяване в несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице –
не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността 
си; I.8. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, 
свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по 
чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 
работниците; I.9. не е осъден с влязла в сила присъда за 
престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с 
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;  При 
подаване на офертата за участие участникът удостоверява 
обстоятелствата, посочени по-горе с декларация (Приложение № 7 
от документацията). При подписване на договора за обществена 
поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. I.1 – I.4 и на 
посочените в обявлението обстоятелства по т. I.7-I.9, освен 
когато законодателството на държавата, в която е установен, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на 
възложителя.
II. Участникът следва да е вписан в Централния професионален 
регистър на строителя /първа група, първа категория/ при 
Камарата на строителите в България. Това изискване се доказва с 
копие от удостоверение за вписване в регистъра и контролен талон 
към него. Всеки участник може да докаже регистрацията си в 
аналогичен на Централния професионален регистър на строителя 
професионален или търговски регистър в държавата, в която е 
установен, или да представи декларация или удостоверение за 
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наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 
съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е 
определено със закон като условие за осъществяване на предмета 
на обществената поръчка. Продължава в раздел VI.3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  
приложимите случаи):

не не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  
приложимите случаи):

1. Списък на строителството, 
което е сходно с предмета на 
поръчката, изпълнено през 
последните 5 години, считано от 
датата на подаване на офертата 
(попълнен по образеца, посочен 
в Приложение № 6), и:
а) посочване на публичните 
регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за 
въвеждане на строежите в 
експлоатация, която информация 
включва данни за компетентните 
органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на 
която е приключило 
изпълнението, мястото и вида на 
строителството, или
б) удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е 
изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания; 
удостоверенията съдържат и дата 
и подпис на издателя и данни за 
контакт, или
в) копия на документи, 
удостоверяващи изпълнението, 
вида и обема на изпълнените 
строителни дейности;
При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
съответствието с този критерий 
се доказва от един или повече 
от участниците в обединението, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 

1. През последните пет години, 
считано от датата на подаване 
на офертата, участникът следва 
да е изпълнил строителство, 
сходно с предмета на  
поръчката. 
За целите на тази документация 
„строителство, сходно с 
предмета на поръчката” се счита 
строителство по чл. 137, ал. 1, 
т. 4, буква „б“ от Закона за 
устройство на територията. 
Ако участникът е изпълнил 
строителство по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква „д“, чл. 137, ал. 
1, т. 3, буква „в“ и чл. 137, 
ал. 1, т. 4, буква „д“ от 
Закона за устройство на 
територията, то също ще се 
приема за „строителство, сходно 
с предмета на поръчката”. 
2. Участникът следва да 
разполага с екип от експерти, 
които отговарят за извършването 
на строителството. Екипът се 
състои от 8 (осем) ключови 
експерти. Ключовите експерти от 
1 до 6, отговорни за 
изпълнението на строителството 
по отделните части на проекта, 
трябва да имат завършено висше 
техническо образование, степен 
магистър или бакалавър със 
специалност, съответстваща на 
проектната част, за която ще 
отговарят при изпълнение на 
строителството.
- част Архитектурна – минимум 1 
експерт с общ професионален 
опит в проектиране и/или 
изграждане на обществени сгради 
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6 от ЗОП.
2. Списък, подписан от 
участника, в който той посочва 
имената, образованието, 
професионалната квалификация и 
професионалния опит на 
посочените ключови експерти, 
които отговарят за извършването 
на строителството. Списъкът се 
изготвя по Образеца, даден в 
Приложение 14 от 
документацията.
3. Заверено от участника копиe 
на сертификат ISO 9001:2008 или 
други документи за доказване на 
еквивалентни мерки. 

не по-малко от 3 години (ключов 
експерт 1); 
- част Конструктивна – минимум 
1 експерт с общ професионален 
опит в проектиране и/или 
изграждане на конструктивни 
елементи на обществени сгради - 
не по-малко от 3 години (ключов 
експерт 2);
- част ОВК – минимум 1 експерт 
с общ професионален опит в 
проектиране и/или изграждане на 
сградни ОВК инсталации - не по-
малко от 3 години (ключов 
експерт 3);
- част Електрическа –
силнотокови инсталации и 
системи – минимум 1 експерт с 
общ професионален опит в 
проектиране и/или изграждане на 
сградни ЕЛ инсталации - не по-
малко от 3 години (ключов 
експерт 4);
- част Електрическа - 
слаботокови инсталации и 
системи – минимум 1 експерт с 
общ професионален опит в 
проектиране и/или изграждане на 
слаботокови инсталации, 
сигнално-охранителни системи, 
системи за контрол на достъпа и 
пожароизвестяване - не по-малко 
от 3 години (ключов експерт 5);
- част ВиК – минимум 1 експерт 
с общ професионален опит в 
проектиране и/или изграждане на 
сградни ВиК инсталации - не по-
малко от 3 години (ключов 
експерт 6);
 - Координатор по безопасност и 
здраве – един сертифициран 
специалист с професионален опит 
по спазване изисквания за 
здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи 
-  не по-малко от една година 
(ключов експерт 7).
Участникът  трябва да разполага 
с експерт по част Архитектурна, 
който трябва да притежава 
удостоверение от Министерство 
на културата на Република 
България за вписване в 
публичния регистър по чл. 165 
от Закона за културното 
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наследство, или еквивалентен 
документ удостоверяващ, че 
лицето може да извършва 
дейности, свързани с опазването 
на архитектурно- строителни 
културни ценности (ключов 
експерт 8). Този експерт може 
да е и ключов експерт 1. 
3. Внедрена система за 
управление на качеството – ISO 
9001:2008 (или еквивалентна) 
или други еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството за 
дейностите по предмета на 
поръчката, издадени от 
акредитиран сертифициращ орган.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Да НеЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната  

квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
Ограничена
Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеНякои кандидати вече са избрани  
(ако е целесъобразно при определени  
видове процедури на договаряне)
(ако да, посочете имената и адресите на  
икономическите оператори, които вече са  
избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна  
информация“)

Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  
оферти или да участват
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(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой  
________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  
(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  
обсъжданите решения или на договаряните оферти
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на  
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
Критерии Тежест

ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Да НеЩе се използва електронен търг

(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
(ако да)

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S044-075325 от 04/03/2015 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 27/07/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________   Валута:
Условия и начин на плащане:
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ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/07/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30
ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на  
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,  
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или  
заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:

BG DA EL GA LT NL RO FI
ES DE EN IT HU PL SK SV
CS ET FR LV MT PT SL

Други: ________
ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  180  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/07/2015 дд/мм/гггг Час: 14:00
(в приложимите случаи) Място: Министерство на транспорта, информационните  
технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 11

Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  
отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него може да присъства 
всеки участник лично или да изпрати представител, упълномощен 
писмено от участника. Представителят на участника се допуска 
след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на 
съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват 
имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, 
удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на офертите 
имат право да присъстват и представители на средствата за масова 
информация и на други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 
9-11, гр. София.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
Обществената поръчка ще се финансира със средства по Оперативна 
програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”.
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VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Продължава от т. III.1.2. Разплащането й ще се извърши със 
Заменителна таблица, без промяна на стойността на договора, за 
сметка на отпадащи по обективни причини видове работи от 
основната или такива, за които реално изпълнените количества на 
обекта са по-малки от тези по количествено-стойностна сметка, 
остойностена при условията на чл. 20 от договора. В тези случаи 
се сключва и допълнително споразумение съгласно чл. 43, ал. 2, 
т. 1, буква „б“ от Закона за обществените поръчки, като 
Изпълнителят е длъжен да докаже наличието на непредвидени 
обстоятелства по смисъла на Закона за обществените 
поръчки.Общата стойност на видовете РСМР по т. 1 и 2 не може да 
надвишава приетата стойност за непредвидени РСМР в Обобщена 
ценова оферта на Изпълнителя. 
Продължава от т. III.2.1.  За допускане до участие в процедура 
на участниците, установени в друга държава - членка на 
Европейския съюз, не е необходимо набавянето на сертификат или 
документ за регистрация от административен орган, ако те 
представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която 
са установени.
Не може да участва в процедурата дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, или свързано с такова 
дружество лице или гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. За това обстоятелство се извършва проверка в 
Търговския регистър.

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 16/06/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  
информация
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  
допълнителни документи
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
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Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията
Национален идентификационен № (ЕИК)
000695388
Пощенски адрес
ул. Дякон Игнатий № 11
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Отдел Деловодство 02 9409568
На вниманието на
Мариана Петрова
Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган  
извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)
ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет
1 Услуги по поддръжка и ремонт
2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  

услуги, с изключение на превоз на поща
3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  

поща
4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5 Далекосъобщителни услуги
6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7 Компютърни и свързаните с тях услуги
8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  

архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги
14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

УНП: ccfc5419-43ab-4f0c-b7a6-7c405b1b6c87 18



Партида: 00042 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   

и сходни услуги
Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти
18 Услуги на железопътния транспорт
19 Услуги на водния транспорт
20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21 Юридически услуги
22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  

ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство  

на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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