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2012 г. 



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Комисията за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. ”Гурко” № 6, на основание чл. 14,  ал. 3 

от ЗОП, Ви кани да участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Обследване на покривна конструкция, изготвяне на предписания и количествена сметка за 
част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” № 11, гр. София”. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, условия и 
изисквания, представени в документацията.Офертите ще се приемат всеки работен ден в 
деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок  до 
02.04.2012 г., 17:30 часа. 

 
За допълнителна информация и уговаряне на ден и час за предварителен оглед, следва 

да се обръщате към: 
 

Красимир Василев– Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 2290; e-mail: 
kvassilev@crc.bg 
Борислав Стоянов– Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 2269, e-mail: 
bstoianov@crc.bg 

 

София, 2012 г. 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор  с 

предмет: „Обследване на покривна конструкция и подпокривно пространство, изготвяне на 
предписания и количествена сметка за част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” № 11, гр. 
София”. 

Настоящата публична покана e публикувана на Портала за обществени поръчки с 
уникален код 9000 259/19.03.2012г.  

В настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от 
Възложителя условия.  
         2. Възложителят осигурява достъп на участниците при необходимост до наличната 
документация, засягаща обекта.  
         3. Срокът за изпълнение на поръчката е до 5 работни дни, считано от датата на подписване на 
договора с участника, избран за изпълнител на поръчката.  
         4. Място: гр. София, Комисия за регулиране на съобщенията, пл. „Славейков” № 11, покривна 
конструкция;  
. 
          

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 
  
 1. Сграда с местонахождение: обл. София грод, общ. Столична, гр. София, район „Средец”, 
УПИ ІV в кв. 402, м. „Центъра” по регулационен. план на гр. София, СО- р-н „Средец”, одобрен със 
Заповед № РД – 50 – 10/01.09.1999 г. на Кмета на р-н „Средец” и РД – 50 – 09 – 135/10.06.1992 г. на 
Гл. архитект на гр. София, административен адрес: пл. „Славейков” № 11; 
 2. Сградата е 7- етажна, като седмият етаж е подпокривно пространство; 

3. Граници на имота: ул. „Солунска”, пл. „Славейков”, ул. „Граф Игнатиев” и двор; 
 4. Предназначение на строежа: Административна сграда; 
 5. Вид собственост: Държавна – Публична на основание: Акт № 01.02.2010 г. за държавна 
публична собственост, част от административна сграда, включваща помещения в подпокривното 
пространство (тавански етаж) с разгъната застроена площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв. 
м., стопанисвана и управлявана от Комисията за регулиране на съобщенията, издаден от Областния 
управител на Област София, на основание Решение № 816 от 28 декември 1999 г. на Министерски 
съвет; 
 6. Извършена е реконструкция около 2000 г. с цел усвояване на подпокривното пространство, 
чрез подмяна на покривна конструкция и остъкляване на съществуващи перголи с помощта на 
алуминиева ограждаща система, включваща вертикални и наклонени остъклени елементи. 
 7. Извършено е архитектурно заснемане през 2009 г. 
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ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1.Обект на процедурата е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет:  

„Обследване на покривна конструкция и подпокривно пространство, изготвяне на предписания и 
количествена сметка за част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” № 11, гр. София . 
Обследването касае покривна конструкция, находяща се в гр. София, пл. „Славейков” № 11.  

2.Участникът следва да извърши  обследване, определи състоянието на покривната  
конструкция и подпокривното пространство в частта- конструкции, ВИК, електроинсталации, 
мълниезащита и заземителна инсталация-отнасящи се до площи и оборудване, ползвани от КРС и да 
изготви указания и предписания относно предприемане на последващи действия за ремонт, както и 
да изготви количествена сметка с прогнозни стойности за обекта.  

3.Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя. 
   4.Дейностите, обект на процедурата, да бъдат съобразени със съответните нормативни актове; 
   5. Лицата, които ще извършват обследването, да притежават необходимата квалификация за 

извършване на поръчката;  
   6. Резултатите от извършеното обследване, изготвените предписания и количествена сметка за 

част от сградата, се представят на Възложителя на хартиен носител, а снимковият материал- в 
електронен вариант. 

 
 
ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертата задължително трябва да съдържа: 
1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за 

актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал или нотариално заверено копие, 
издадено не по-рано от 3 (три месеца от датата на подаване на офертата; 

2. Срок за изпълнение на поръчката; 
3. Срок на валидност на офертата; 
4. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 
5. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката; 
6. Декларация, че дейностите, обект на процедурата, да бъдат съобразени със съответните 
нормативни актове за конкретната поръчка (свободен текст); 
7. Декларация, че Изпълнителят ще възстанови, евентуално нанесени щети на движимо, 
недвижимо имущество и/или трети лица (свободен текст); 
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, попълнена по образец, 
съгласно Приложение 3 от документацията; 
9. Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП  се подават, както следва: 

а) при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
б) при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 
съдружници; 
в) при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
г) при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса 
на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
д) при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
е) при едноличен търговец-за физическото лице-търговец; 
ж)във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата които 
представляват кандидата или участника; 
з) в случаите по т. а-ж – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече 
от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е 
включена територията на Република България. 
     10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал .5 от ЗОП, попълнена по образец, 
съгласно Приложение 4 от настоящата документация. 
     11. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено образец, 
съгласно Приложение 1 от документацията; 
     12. Доказателства за техническите и квалификационни възможности: 



 12.1. Списък на изпълнени от участника договори за обследване на сгради с приложени 
препоръки за добро изпълнение. Участникът следва да представи доказателства за изпълнен 
поне един договор през  последната календарна година. 
  12.2. Копие на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 
лицата, отговарящи за извършване на услугата. 

    13. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение 2 от документацията 
    14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника  
  
         
     V. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на 

валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на отваряне на офертите 
от Възложителя.  

 
   VІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА  OФЕРТАТА 

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 
запечатан непрозрачен плик. 

2. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено съгласно приложение Ценово 
предложение (Приложение 2). 

3.  Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
Адрес:  
3.1 Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6. 
3.2 Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката. 
4. Офертите трябва да бъдат представени или изпратени с препоръчано писмо в 

деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т.  3.1. адрес. 
 

VІІ. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 

На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените технически 
изисквания и е с обща най-ниска предложена  цена. При наличие на две или повече равни най-ниски 
цени, ще бъде проведен публичен жребий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение 1 
Образец на оферта 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 
Обследване на покривна конструкция и подпокривно пространство, изготвяне на предписания 

и количествена сметка за част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” № 11, гр. София  
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена /  
 

в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 
/длъжност/ 

адрес по регистрация : 
 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 
1. Предлагаме да извършим „Обследване на покривна конструкция и подпокривно пространство, 

изготвяне на предписания и количествена сметка за част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” 

№ 11, гр. София”, съгласно изискванията, посочени в документацията. 

2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е……(не повече от 5 работни дни, считано от 

датата на подписване на договора): 

3.  Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя. 

4. Офертата ни е валидна ……. /минимум 90/ календарни дни, считано от датата на отваряне на 

същата от Възложителя. 

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката. 

6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и дела 

на тяхното участие…………………. 

 
 
Дата: ……………… 2012 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
 
 



          Приложение № 2 
Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  С ПРЕДМЕТ: 
„Обследване на покривна конструкция и подпокривно пространство, изготвяне на 
предписания и количествена сметка за част от сграда, находяща се на пл. „Славейков” № 11, 
гр. София” 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
 
…………………………………………………………………………………………… 

/трите имена /  
 

 
в качеството му на: ……………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : 
 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 

 
1. Цената ни за изпълнение на договор с предмет: „Обследване на покривна конструкция и 

подпокривно пространство, изготвяне на предписания и количествена сметка за част от сграда, 
находяща се на пл. „Славейков” № 11, гр. София”, е както следва: 

 

Обща цена ………… лв без ДДС 

Обща цена ……….. лв с ДДС 

2. Цената е окончателна и включват всички разходи по изпълнение на поръчката. 

 
Дата: ……………… 2012 г.                                УПРАВИТЕЛ: …………………….. 
 
                                                                                                                            
 



                                                                                                                         Приложение 3 
                                                                                                                    (образец) 

 
 

             Д Е К Л А Р А Ц И Я                                            
                 по  чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
 

 Долуподписаният/ата ............................................................................................................... 
(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 
...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. 
№.................. на ......................., ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със 
седалище и адрес на управление ............................................................................................................ 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс; 
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс; 
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс; 
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс; 
 

 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 

Дата: ..................... 2012г.  Декларатор: .............................. 
гр. .................................(подпис, печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         



                                                    Приложение 4 
(образец)        

 
 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я                                       
                                                                                                              

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки 
 
 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................... 
(трите имена) 

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. 
от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 
..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в 
............................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., 
ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление 
.................................................................................................................................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
 
 2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
на обществена в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 

Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 
гр. .....................................  
                                                                                                          (подпис, печат) 
 
 


	3.2 Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката.

