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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Официално наименование
Министерство на енергетиката

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
176789460

Пощенски адрес
ул. Триадица 8

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
ул. Триадица 8 02 9263173

На вниманието на
Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт

Адрес за електронна поща Факс
z.jamgochian@mee.government.bg 02 9806552

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.me.government.bg/bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.me.government.bg/bg/competitions-c341-1.html

Електронен достъп до информация (URL):
http://www.me.government.bg/bg/competitions/uprajnyavane-na-

konsultantska-deinost-saglasno-chl-166-al-1-ot-zut-za-stroej-

izgrajdane-na-mejdusi-957-c341-1.html?p=e30=

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

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): енергетика
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:
Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията за строеж „Изграждане на 

междусистемна газова връзка България-Сърбия”

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 12
(Моля, вижте приложение В1  
относно категориите услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
На територията на области София-град и Софийска област и общините 

София, Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман.

код NUTS: BG411
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код NUTS: BG412

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:
Предметът на поръчката е "Упражняване на консултантска дейност 

съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за 

строеж „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия” 

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 

Етап 1: 1.Оценка за съответствие на техническия проект на строежа 

със съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 142, ал. 5 и 

ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ; 2. Изготвяне на 

Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал.2, т. 6 от ЗУТ;3.Оценка за 

съответствие на част  “Конструктивна” на инвестиционния проект 

съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 4. Експертна помощ в рамките на до 

30 човекочаса; Етап 2: 1. Оценка за съответствие на работния проект 

за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 

142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ; 2.Упражняване на строителен надзор на 

строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ; 3.Изпълнение на функциите на 

координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на 

строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 

2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи;4.Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно 

чл.168, ал.6 от ЗУТ; 5.Съставяне на Технически паспорт за строежа 

съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на 
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технически паспорти на строежите; 6.Оказване на експертна подкрепа 

на Бенефициента до въвеждане на строежа в експлоатация - до 170 

човекочаса.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 71320000

Допълнителен/ни обект/и 71312000

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)

Дължината на трасето на строеж „Изграждане на междусистемна газова 

връзка България-Сърбия”, за който се предоставят консултантските 

услуги, е около 61,6 км, диаметърът на газопровода е DN 700 (28”).

Максималната общата стойност за изпълнението на предмета на 

обществена поръчка е 333 333.33 лв. без ДДС, която е формирана по 

следния начин:

-Максимална стойност за 1 Етап от изпълнение на поръчката – 41 

666.66 лв. без ДДС.

-Максимална стойност за 2 Етап от изпълнение на поръчката – 291 

666.67 лв. без ДДС.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333333.33   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)

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 ________
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(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  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване 15/12/2017 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):
Гаранция за участие. Участниците трябва да представят гаранция за 

участие в размер на 3300лв. Гаранцията се представя в една от 

следните форми:

•безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща условията, 

посочени в образец - Приложение № 16 – в оригинал, със срок на 

валидност не по-малък от срока на валидност на офертата или

•парична сума, внесена по сметката на Министерството и 

енергетиката: БНБ – Централно управление, пл. “Княз Александър I” № 

1, IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC: BNBGBGSD, SWFT кода на 

БНБ за плащания във валута – BNBGBGSF или в касата на ME. 

Участникът сам определя формата на гаранцията за участие.

Когато участникът 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.При представяне на 

гаранция в платежното нареждане/приходния касов ордер или в 

банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се 

представя гаранцията.Възложителят задържа гаранцията за участие до 

решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка обжалва решението за определяне на 

изпълнител.Възложителят усвоява и освобождава гаранциите за участие 

в процедурата по реда, определен в чл. 61 и 62 от ЗОП.Възложителят 

освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение на 

договора.Участникът, определен за изпълнител представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в 

една от следните форми: 

•Парична сума в размер на 3% (три процента) от общата стойност на 

поръчката съгласно предлаганата от участника цена, или 

•Банкова гаранция в размер на 3% (три процента) от общата стойност 

на поръчката съгласно предлаганата от участника цена.

•Гаранцията следва да бъде представена най-късно към датата на 

сключване на договора като:безусловна и неотменима банкова 

гаранция, съдържаща условията, посочени в образец Приложение № 17 - 

в оригинал; 

•или парична сума. Сметката на Министерство на енергетиката в БНБ –

Централно управление, пл. “Княз Александър I” № 1 е IBAN: BG75 BNBG 
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9661 3300 1421 03, BIC: BNBGBGSD, SWFT кода на БНБ за плащания във 

валута - BNBGBGSF.

Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение следва да е 1 

(един) месец, след датата на получаване на Разрешение за ползване 

на строежа (т.е.  1 (един) месец след 15.12.2017г. - а именно 

15.01.2018г.) Изпълнителят е длъжен при необходимост да удължи 

валидността на гаранцията за изпълнение, така че тя да е валидна 1 

(един) месец, след датата на получаване на Разрешение за ползване 

на строежа. Удължаването на срока на гаранцията следва да бъде 

извършено до 5 работни дни преди изтичане на срока, посочен в нея. 

В случай че Изпълнителят се забави  в удължаването на срока на 

валидност на гаранция за изпълнение, Възложителят има право да я 

трансформира в депозит по сметка на Възложителя.Участникът сам 

определя формата на гаранцията за изпълнение.Когато 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.При представяне на 

гаранцията в платежния документ или в банковата гаранция изрично се 

посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Възложителят 

има право да откаже сключването на договор, когато банковата 

гаранция за изпълнение не е открита и не му е представена в срок до 

30 дни от поканата за сключване на договора или не отговаря на 

изискванията на Възложителя; Задържането и освобождаването на 

гаранцията за изпълнение се извършват съгласно чл. 63, ал.1 от 

ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без 

Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  

разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят няма да разглежда ценови предложения, надвишаващи 

максималната обща стойност на поръчката и максималната стойност по 

етапи.Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката, 

трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който възложителят 

може да осигури:

-Максимална стойност за 1 Етап от изпълнение на поръчката – 41 

666.66 лв. без ДДС.

-Максимална стойност за 2 Етап от изпълнение на поръчката – 291 

666.67 лв. без ДДС.

Етапите на изпълнение на поръчката са в съответствие с двете фази, 

в които се осъществява проекта („Проектиране“ - срок 15.09.2015г. и 

„Строителство“ - с очакван срок 15.12.2017г.)

Етап 1: 1.Цената за оценяване на съответствието на инвестиционния 

проект на фаза “Технически проект” се заплаща след одобряване на 

инвестиционния проект от Национален експертен съвет по устройство 

на територията, въз основа на  приемо-предавателен протокол и 

оригинална данъчна фактура; 2.Цената за Изготвяне на комплексен 

доклад и цената за оценка за съответствие на част  “Конструктивна” 

на инвестиционния проект се заплаща след издаване на разрешение за 

строеж за обекта, въз основа на  приемо-предавателен протокол и 

оригинална данъчна фактура; 3.Цената за експертна подкрепа (30 

чов.часа)се заплаща съобразно вложеното време и договорена часова 
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ставка, и след представяне на следните документи: отчет за 

вложеното време и изпълнената дейност, приемо-предавателен протокол 

за предоставената услуга и оригинална данъчна фактура. Стойността 

се изплаща до изчерпване на сумата; Етап 2: 1.Цената за оценяване 

на съответствието на инвестиционния проект на фаза “Работен 

проект”се заплаща след преглед и заверяване на всички части на 

работния проект за строежа и приемо-предавателен протокол, 

удостоверяващ прегледа и заверката и ориг. дан. фактура;2. Цената 

за Упражняване на строителен надзор се заплаща както следва: а) 

Междинни плащания на всеки три месеца – до достигане на 70% от 

стойността, в зависимост от обема (процентното изпълнение) на 

текущо извършените и приети строително-монтажни работи (СМР) за 

строежа, спрямо общия обем работи, съгласно представения от 

Строителя Отчет за напредъка (изпълнението) - след представяне на 

одобрен доклад от възложителя (приет с приемо-предавателен 

протокол) и ориг. фактура; б) 30 % от стойността след издаване на 

Разрешението за ползване на строежа, приемо-предавателен протокол 

за представеното Разрешение за ползване на строежа и оригинална 

данъчна фактура; 3.Цената за съставяне на технически паспорт на 

строежа - изцяло след издаване на Разрешението за ползване на 

строежа и след представяне на следните документи: приемо-

предавателен протокол за представеното Разрешение за ползване на 

строежа и оригинална данъчна фактура; 4.Цената за изпълнение на 

функциите на координатор по безопасност и здраве се заплаща изцяло  

след съставяне на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и 

представяне на следните документи: приемо-предавателен протокол и 

оригинална данъчна фактура; 5.Цената за Оказване на експертна 

подкрепа на Бенефициента се: а) 100 % от стойността на всяка 

конкретно предоставена услуга, определена съобразно вложеното време 

и договорена часова ставка, и след представяне на: Месечен отчет за 

вложеното време и изпълнената дейност, представен до 5-то число на 

следващия месец, приемо-предавателен протокол за предоставената 

услуга и оригинална данъчна фактура; б) Стойността се изплаща до 

изчерпване на сумата. Изпълнителят се задължава да издава данъчни 

фактури за платените от Възложителя по настоящия договор суми. 

Задължителен реквизит на фактурата е изразът: „Разходът  се 

извършва по проект BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна 

газова връзка България – Сърбия”,”.Плащанията се извършват в срок 

до 30 дни след получаване на изискуемите документи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателно плащане ако има сключени договори за 

подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е 

заплатил на подизпълнителите всички дейности, приети по съответния 

ред

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,  

на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

В случай, че участникът определен за изпълнител е обединение на 

физически и/или юридически лица, същото не следва да бъде 

регистрирано като юридическо лице преди подписването на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия
(ако да) Описание на особените условия:
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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:
Участникът следва да представи лиценз/удостоверение по чл. 167 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ).  Дейностите като 

консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ , съгласно чл. 166, ал. 7 от 

ЗУТ могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, 

удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от 

компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство.

Съгласно посоченото в чл. 49 от ЗОП, т.к. процедурата е такава за 

услуги, ако участниците трябва да притежават специално разрешение 

или да членуват в определена организация, за да може да изпълняват 

в своята страна съответната услуга, възложителят изисква от тях да 

докажат наличието на такова разрешение или членство. Ще бъде 

отстранен от участие участник за който са налице обстоятелствата по 

чл. 47,ал.1 (без обстоят.по ал. 1,т. 1,б."е")и ал.5 от ЗОП,както 

и:1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е 

сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл.740 от ТЗ, а в случай че участникът е чужд.лице - се намира в 

подобна процедура съгласно националн.закони и подзакон.актове, 

вкл.когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 

участникът е преустановил дейността си;2.който е виновен за 

неизпълнение на задължения по договор за ОП, доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение;3.който е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по 

чл. 136 от Наказателния кодекс (НК), св.със здравосл.и 

безоп.условия на труд, или по чл. 172 от НК против труд.права на 

работниците;4. който е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури 

за възлагане на ОП;5. който е участвал в изработването на 

техническите спецификации и/или на методиката за оценка на офертите 

при подготовката на настоящата процедура за възлагане на 

обществената поръчка участва в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица 

като участник, член на обединение-участник, подизпълнител, или 

участва чрез свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП 

или ако са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП –

свързаност с друг участник в процедурата;6. при който са налице 

някои от обстоят.по чл. 57 и чл. 106 – 109 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и на Съвета, относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета;7. за когото са налице пречки за 
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участие съгл.Изискванията на  Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013” (ОП 

„РКБИ“ 2007-2013г.), а именно: а) Участник в процедурата за 

възлагане на ОП се представлява от лице, което през последната 1 

год.считано от датата на подаване на офертата е било назначено на 

труд.или служ.правоотношение в Управляващия орган или Междинното 

звено(УО или МЗ) на ОП „РКБИ“ 2007-2013г.;б) Участник в процедур.за 

възлаг.на ОП има сключен трудов или друг дог.за изпълнение на 

ръководни или контр.функции с лице, което през последната 1 година, 

считано от датата на подаване на офертата, е било назначено на 

трудово или служебно правоотн.в УО или МЗ на ОП „РКБИ“ 2007-

2013г.;в) В капитала на участник има дял лице, което през 

последната една година, считано от датата на подаване на офертата, 

е било назначено на труд.или служ.правоотн.в УО или МЗ на ОП „РКБИ“ 

2007-2013г.;г) участник в процедурата за възлагане на ОП е сключил 

договор за консултантски услуги с лице, което през последната 1 

година, считано от датата на подаване на офертата, е било назначено 

на труд.или служ.правоотн.в УО или МЗ на ОП „РКБИ“ 2007-2013г.; 8. 

при неизпълнение на  чл. 166,ал. 4 от ЗУТ за несвързаност с 

проектанта.

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):

Възложителят не поставя 

минимални изисквания за 

икономическо и финансово 

състояние за участниците в 

процедурата.

Възложителят не поставя 

минимални изисквания за 

икономическо и финансово 

състояние за участниците в 

процедурата.

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.Декларация - Списък на 

услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на 

обществената поръчка, по 

образец,  изпълнени през 

последните 3 години,считано от 

датата на подаване на офертата, 

включително стойностите, датите 

и получателите, придружен с 

доказателство за извършвените 

услуги. Доказателството за 

извършената услуга се предоставя 

под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация 

1.Участникът следва да е 

изпълнил през последните 3 (три) 

години, считано до дата на 

подаванe на офертата сходни 

услуги, както следва:

a. най-малко 2 (две) услуги за 

оценка за съответствие на 

инвестиционни проекти, за 

аналогични обекти, за които има 

одобрен инвестиционен проект по 

реда на ЗУТ (от съответния 

експертен съвет или от 

компетентния орган по ЗУТ за 

одобряване на инвестиционен 

проект) или издадено Разрешение 

за строеж или еквивалентен 

документ за чуждестранни 
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за услугата.

2. Декларация – списък на 

експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на 

договора, с посочване на 

образованието, професионалната 

квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят 

за извършването на услугата.

2.1. Декларация за вписването на 

лице/а в КИИП за упражняване  на 

технически контрол на част 

„Конструктивна"  на 

Инвестиционни проекти или в 

еквивалентен списък или 

регистър,  поддържан от 

компетентен орган в държава-

членка на ЕС, или в друга 

държава - страна по 

Споразумението  за Европейското 

икономическо пространство.

участници;

б.най-малко (2) услуги за 

упражнен строителен надзор за 

аналогични обекти, които са 

въведени в експлоатация (има 

издадено Разрешение за ползване 

по реда на ЗУТ или еквивалентен 

документ за чуждестранни 

участници);

Под “Аналогични обекти” следва 

да се разбира: ново строителство 

и/или реконструкция на линейни 

подземни инфраструктурни обекти 

(газопроводи, топлопроводи, 

нефтопроводи, водопроводи и/или 

канализационни колектори) 

представляващи строежи от I-ва 

категория, съгласно чл. 137, ал. 

1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ или 

строежи от II-ра категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 

буква „б“ от ЗУТ или 

еквивалентни строежи, в случай, 

че са изпълнени в чужбина.

2. Участникът трябва да 

разполага с екип от експерти , 

който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на поръчката, който 

включва:

2.1. Лице за упражняване на 

технически контрол на част 

„Конструктивна” на 

Инвестиционните проекти, 

включено в Списък, изготвен от 

Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране за 

упражняване на технически 

контрол на част „Конструктивна”.

2.2. Лице за изпълнение 

функциите на Координатор по 

безопасност и здраве – с 

професионален опит: да е 

изпълнявал функциите на 

координатор по безопасност и 

здраве на най-малко 1 строеж.

2.3. Правоспособни лица по 

съответната част (включени в 

списъка, приложение към 

издадения Лиценз/Удостоверение 

или еквиалентен документ, 

удостоверяващ правото да 

извършва оценка на 
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съответствието на инвестиционни 

проекти и строителен надзор, 

издаден от компетентен орган на 

държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за 

Европейското икономическо 

пространство (когато по 

приложимото право се изисква) за 

изработване на оценка за 

съответствие на инвестиционните 

проекти и упражняване на 

Строителен надзор съгласно чл. 

166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ  по 

части:

а. Част ”Технологична: 

Технологична - газоснабдяване и 

Технологични тръбопроводи” с 

опит в изработването за 

конкретната част на оценки за 

съответствие и/или в 

изработването на инвестиционни 

проекти за минимум 1(един) 

аналогичен обект и упражняване 

на Строителен надзор за минимум 

1 (един) аналогичен обект. 

б. Части: Геодезическа; 

Архитектурна; Конструктивна;  

КИП и А; Електрическа; 

Топлоснабдяване, отопление, 

вентилация и климатизация 

(ТОВК);Далекосъобщителна техника 

и Пожарна безопасност.

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:
Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и 

Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране.

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
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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

(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

1 Срок за оценката на съответствието на Инвестиционния 35
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проект на строежа (фаза Технически проект) 

2 Цена 65

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: 2014/S127-226847 от 05/07/2014 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: 08/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________   Валута:
Условия и начин на плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 08/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

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:  120  (от датата, която е посочена за  
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дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 09/06/2015 дд/мм/гггг Час: 11:00

(в приложимите случаи) Място: Министерство на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" №  
8

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 ценовите офертите е публично и на него могат да могат 

да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представители 

на участника се допускат след представяне на документ за 

самоличност и съответното изрично пълномощно (извън случаите на 

законно представителство). Присъстващите представители вписват 

имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, 

удостоверяващ тяхното присъствие.

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:
Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-

Сърбия“ (Проекта) е съфинансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и националния бюджет. Проектът се реализира по Приоритетна 

ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3. „Ефективно 

използване на енергийни ресурси и подобряване на енергийната 

инфраструктура“, Операция 2.3.2. „Подобряване на енергийната 

инфраструктура”, по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 за изпълнение на 

проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“, 

одобрен със Заповед № РД-16-1816/21.12.2012 г. на ръководителя на 

Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПК)

По отношение на очаквания срок за изпълнението на дейностите следва 

да се има предвид, че те ще бъдат изпълнявани в двете фази на 

проекта: Първа фаза със срок до 15.09.2015г.- срок за получаване 

разрешение за строеж и финансиране от ОПК; втора фаза на Проекта - 

"Строителство" с очакван срок до 31.12.2017г. и финансиране от 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Изпълнението на всяка от предвидените дейностите от предмета на 
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поръчката ще е след писмено уведомление на изпълнителя от страна на 

възложителя.  

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Продължение от Раздел III.2.1):

9.Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или 

юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици, освен ако не е налице 

изключениято по чл. 4 от Закона.

Продължение от Раздел III.2.3):

“Аналогични обекти” по б. “а” и “б” са: „Ново строителство и/или 

реконструкция на преносни и/или разпределителни стоманени 

газопроводи, извън урбанизирани територии“.

“Правоспособни лица” (в случай, че участникът е чуждестранно лице и 

в държавата, в която е установен не е налице документ, еквивалентен 

на Списъка към Удостоверението по чл. 166, ал.1, т. 1 от ЗУТ), са 

физически лица, които имат право в своята страна да изпълняват тази 

услуга. Доколкото това се изисква - да притежават специално 

разрешение или членуват в определена организация, за да могат да 

изпълняват в своята страна съответната услуга, предмет на 

поръчката. 

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
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Интернет адрес (URL):

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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 13/05/2015 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
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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):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

офертите/заявленията за участие

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):

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
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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

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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