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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [   ] 

  

 Възложител: Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска 

академия на науките 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 2314 

Адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Огнян Ненчев 

Телефон: +359 88880 2529 

E-mail: Ognyan.nenchev@gmail.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И 

НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

  

Кратко описание:  

Във връзка с изпълнение на предмета на поръчката, Изпълнителят следва да извърши следните 

дейности:  

- Изпълнителят, упражняващ строителен надзор носи отговорност за дейностите, 

регламентирани в чл. 168, ал. 1 ЗУТ. 

- Изпълнителят изпълнява всички други задължения, посочени в чл. 168, ал. 2 и 7 от ЗУТ и тези 

произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. 

- Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, в 

т.ч: по чл. 168, ал. 3, 4 и 6, чл. 175, ал. 1, 2 и 5, чл. 176, ал. 1 и чл. 177, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч: 

 - По искане на Възложителя да съставя актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

- Да съдейства за сключване на договори с експлоатационните дружества за присъединяване на 

строежа към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастър. 

- Да участва при изготвянето на екзекутивната документация на строежа. 

- Да не допуска съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на 
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строителството на строежа, а при необходимост от такива да съблюдава за спазване на 

разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.  

- Да извършва контрол по качеството на влаганите материали и качеството на извършваните 

строителни и монтажни работи. 

- да изпълнява дейности по извършване на инвеститорски контрол. 

  

Място на извършване:  

1. По Обособена позиция № 1: гр. София; 

2. По Обособена позиция № 2: гр. София; 

3. По Обособена позиция № 3: гр. София; 

4. По Обособена позиция № 4: гр. Габрово; 

5. По Обособена позиция № 5: гр. Варна; и 

6. По Обособена позиция № 6: гр. Велико Търново; 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 23 453,26 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: [1] 

  

Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на обекти от ЦК QUASAR на 

територията на ИР-БАН, включително съоръжения, помещения, лаборатории, системи, 

инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.““ 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 100,00 лева без ДДС. 

Номер на обособената позиция: [2] 

 

Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на обект от ЦК QUASAR на 

територията на ИМС-БАН, включително съоръжения, помещения, системи, инсталации, 

мрежи, техническа инфраструктура и др.““ 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 700,00 лева без ДДС. 

Номер на обособената позиция: [3] 

 

Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизация на обекти от ЦК QUASAR - две 

помещения на територията на ИЯИЯЕ-БАН и изграждане на оптично трасе на територията 

на ИЯИЯЕ““ 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 250,00 лева без ДДС. 

Номер на обособената позиция: [4] 

 

Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по изграждане на две оптични трасета на територията 

на ТУ-Габрово““ 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 511,60лева без ДДС. 

Номер на обособената позиция: [5] 

 

Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от 

интегриран симулационен център към ЦК QUASAR, на теритотията на ВВМУ-гр. Варна““ 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 558,33 лева без ДДС. 

Номер на обособената позиция: [6] 

 

Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от 

интегриран симулационен център към ЦК QUASAR, на теритотията на НВУ-гр. В. 

Търново““ 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 333,33 лева без ДДС. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 1.  

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

участник, за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата 

основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 

от ЗОП, както следва: 

1) Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2) Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, 

аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна; 

3) Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

4) Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5) Когато е установено, че: 

а) участника е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; 

б) участника не е представил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

6) Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

7) Когато участника е обявен е в несъстоятелност или е в производство по 

несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е 

преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

8) Когато участника е опитал да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 
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или заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване чрез представяне на декларации според приложените 

образци-приложения към настоящите условия за участие. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, 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. 

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участниците трябва да са лицензирани за извършване на дейностите, предмет на 

обществената поръчка и да представят заверено копие от Лиценз за извършване на 

дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на 

консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно 

чл. 166 от ЗУТ. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че 

срокът на валидност на лиценза изтича преди крайния срок за изпълнение на 

поръчката, участникът да представи декларация, че ще го поднови в установените в 

закона срокове.  

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в 

съответен регистър на държавата, в която е  установен 

Доказва се с: Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и 

реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 

247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ.  – заверено от участника копие или 

еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е 

установен, когато участникът е чуждестранно лице преведен и заверен на български език 

от правосособен преводач; 
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Икономическо и финансово състояние:  

 Участникът трябва да притежава валидна застраховка за „Професионална 

отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора. Изискването за 

застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не 

се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, което се установява на територията на Република България и е 

предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или 

гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Доказва се със:  

- заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност, покриваща 

минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 

02.03.2004 г.);  

Технически и професионални способности:  

 Участникът следва да има опит  и да е изпълнил минимум 1 бр. дейности при 

осъществяването на строителен надзор в строителството на обекти, през 

последните 3/три/ години , считано от крайната дата за получаване на офертите 

Доказва се със: Списък на основните договори за строителен надзор, изпълнени от 

участника през последните 3/три/ години, считано  от датата на подаване на офертата за 

изпълнение на услугата, вкл. стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство, за извършените услуги.  

Забележка*: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице 

доказателствата за техническите възможности и квалификация, трябва да бъдат 

изпълнени от обединението като цяло. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [Техническа оценка на офертата (ТО)]                                           Тежест: [ 50 ] 

            Финансова оценка на офертата (ФО)                                                 Тежест: [ 50 ] 
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 13.05.2019 г. Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)13.09.2019 г. Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 14.05.2019 Час: (чч:мм) [11:00] 

  

Място на отваряне на офертите: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 2, ет. 4, Заседателна 

зала 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0006, 

ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (30.04.2019 г.)   

 

 Възложител 
Трите имена: доц. Август Йорданов Иванов (Подпис и печат) 

Длъжност: Директор 

 


