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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: [1] 

  

 Възложител: Директорът на Основно училище "Двайсти април" , гр. Панагюрище 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [05986] 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Никола Мареков” № 6, https://www.ou-20april.com/ 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Дида Карайлева 

Телефон: +359 89 6801221 

E-mail: ou_20april@abv.bg 

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) https://www.ou-20april.com/ 

– адрес на профила на купувача на интернет страницата на ОУ „Двайсти април“ https://www.ou-

20april.com/buyer.php 

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

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Авариен ремонт на покрив и класни стаи на ОУ "Двайсти април", гр. Панагюрище“ 

  

Кратко описание: 

Предметът на поръчката включва: Подготовка на строителната площадка и Временно 

строителство, вкл. изграждане на складове, ограждения, временна сигнализация и др., в 

съответствие с действащите нормативни изисквания, и поддръжка на същото през целия срок на 

строителството; Охрана на обекта за целия срок на изпълнение на строителството до приемане на 

работите от Възложителя, почистване на площадката от строителни и битови отпадъци и 

своевременното им извозване извън строителната площадка на регламентираните за целта места; 

Строителство на обекта (Основно строителство) в неговата цялост, както е предвидено в Договора 

за обществената поръчка, Количествената сметка и в Техническите Спецификации, по начин, при 

който изпълненото да бъде прието без забележки от страна на Възложителя; Спазване по време на 

строителството на всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд и за пожарна безопасност на строежа, и на всички приложими екологични норми, 

норми за прах, шум, замърсяване, охрана, осветление и други приложими норми към обекта; 

Премахване на всякакво временно строителство и отпадъци след приключване на строителството, 

и дейности по рехабилитация на засегнатите от строителството територия и съоръжения, вкл. 
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извън строителната площадка, ако има такива. Ремонт на покрива. Ремонт на стените и тавана на 

физкултурния салон – изкърпване на мазилка, шпакловка и боядисване 

 
Място на извършване:  
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 197 074,62 лева (сто деветдесет и седем 

хиляди седемдесет и четири лева и шестдесет и две ст.) 

  

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., 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:  

Участникът следва да отговаря на условията и за него да не са на лице обстоятелства по чл. 54, ал.1 от ЗОП 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 

Камарата на строителите в България (КСБ), съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на 

строителите (ЗКС) и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, за изпълнение на строежи 

от Първа група, Четвърта категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

При подаване на офертата Участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване в 

декларация за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор по 

Образец. 

За доказване на това изискване преди сключването на договора Участникът, определен за 

изпълнител, представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за 

изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория или удостоверение, издадено по реда на 

чл.25а от Закона за камарата на строителите. 

  

Икономическо и финансово състояние:  

Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени 

на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия 

или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171от ЗУТ, за 

цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните 

застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност 

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

Европейското икономическо пространство (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). 

Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна 

застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за отделните видове 

строителни и монтажни работи, които ще извършват, с лимит на отговорност, съгласно Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или 
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еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство 

(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). 

При подаване на офертата Участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване в 

декларация за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор по 

Образец. 

За доказване на поставеното изискване преди сключването на договора Участникът, избран за 

изпълнител, следва да представи валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентни 

документи за чуждестранните участници. 

  

Технически и професионални способности:  

Участникът следва да разполага с персонал с необходимата професионална компетентност, който 

ще отговаря за изпълнението на поръчката, отговарящ на съответните минимални изисквания, 

както следва: 

1. Технически ръководител, който има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или 

„строителен техник” и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, ал. 2 от 

ЗУТ или еквивалентна. 

2. Отговорник по безопасност и здраве в строителството, който притежава удостоверение за 

Експерт за безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда 

за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен 

документ. 

По отношение на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, се допуска едно и 

също лице да съвместява повече от една позиция, ако отговаря на изискванията за всяка една от 

тях. 

При подаване на офертата Участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване в 

декларация за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор по 

Образец. 

За доказване на поставеното изискване преди сключването на договора Участникът, избран за 

изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 

поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. 

  

 
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: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  
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