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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за провеждането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с
обява при условията на чл.187 по реда на Глава двадесет и шеста от

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни
котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на

два броя отоплителени чугунени водогрейни котли тип „De
Dietrich“ с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект

горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за
управление и съответната окомплектовка, както и ремонт на

вътрешна отоплителна инсталация /ВОИ/ - подмяна на тръбни
връзки по отоплителната система.“

ЛОМ, 2018 г.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Правно основание за избор на процедура – прогнозната стойност
на обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 186 и
следващите от ЗОП е съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с оглед
на което настоящата обществена поръчка ще се проведе при
спазване на условията и реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
чрез събиране на оферти с обява.

2. Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Председателят
на Районен съд - Лом.

РАЗДЕЛ ІІ
ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА

ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката

Обект на поръчката е подмяна на два броя отоплителни котли,
подобряване работата на котелната инсталация и ремонт на ВОИ
/вътрешна отоплителна инсталация/, собственост на Районен съд –
Лом

Видовете дейности, включени в предмета на поръчката са:
демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли
VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на два броя
отоплителени чугунени водогрейни котли тип „De Dietrich“ с мощност
300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки тип „De Dietrich“ или
еквивалентно/и, табло за управление и съответната окомплектовка,
както и ремонт на вътрешна отоплителна инсталаия /ВОИ/ - подмяна
на тръбни връзки по отоплителната система.

2. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е сградата на
Районен съд – Лом, гр.Лом, пл.“Свобода“ №8.

3. Срокът за изпълнение на услугата е както следва:

 за доставка на котлите - 40 календарни дни и до 14
календарни дни за подмяна на два броя отоплителни котли и
подобряване работата на котелната инсталация, считано от
датата на сключване на договора;

 за ремонт на ВОИ - до 30 календарни дни, считано от датата
на сключване на договора.
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4. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 58 205,00 лв.
(петдесет и осем хиляди двеста и петлева) без ДДС и
69 846,00 лв. (шестдесет и девет хиляди осемстотин
четиридесет и шест лева) с ДДС.

РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ.

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

А. Лично състояние на участниците
1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки
(ЗОП) и на изискванията от възложителя, посочени в обявата и
настоящата документация.

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя
оферта, която трябва да съответства напълно на условията,
съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно
от следните обстоятелства:

3.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г,
чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-
307, чл.321, 321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;

3.2. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.3.1.,
в друга държава членка или трета страна;

3.3. 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, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
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задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл
в сила;

Изискването не се прилага в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, а
именно:

 се налага да се защитят особено важни държавни или
обществени интереси;

 размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от
сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.

3.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от
ЗОП

3.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;

3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление,
или съдебно решение, нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1
или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245
и чл.301-305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;

3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.

3.8. е обявен 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 участникът е чуждестранно лице -
се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в
която е установен;
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Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник
на посоченото в т.3.8 основание, ако се докаже, че същият не е
преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката
съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.

3.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на
конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на
компетентен орган;

3.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор
за обществена поръчка или на договор за концесия за
строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни
санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението
засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;

3.11. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя,
свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително
чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

4. Лицата, за които се отнасят изискванията по т.3.1, 3.2, 3.7 и 3.9
са съгласно чл.40, ал.2 от ППЗОП, а именно:

4.1. лицата, които представляват участника;

4.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника;

4.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорни органи.

Лицата по т.4.1. и т 4.2 са както следва:
а) при събирателно дружество – лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1

от  Търговския закон;
б) при командитно дружество – неограничено отговорните

съдружници по чл.105 от Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл.141,

ал.1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена
отговорност - лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
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г) при акционерно дружество – лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1
и чл.244, ал.1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл.256 във
връзка с чл.244, ал.4 от Търговския закон;е)при едноличен търговец –
физическото лице-търговец;

ж)при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и
представлява клона или има аналогични права съгласно
законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

з) в случаите по б.«а» - б.«ж» – и прокуристите, когато има
такива; когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България.

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица -
лицата, които представляват, управляват и контролират участника,
съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

5. Когато участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица, същият се отстранява от участие,
когато някое от основанията за отстраняване е налице за член
на обединението.

6. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена
поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за
което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по т.3.

7. Участник в процедурата, за когото са налице основания за
отстраняване, има право да представи доказателства, че е
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП, а именно:

 че е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП,
включително начислените лихви и/или глоби или че те са
разсрочени, отсрочени или обезпечени;

 е платил или е в процес на изплащане на дължимо
обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от
извършеното от него престъпление или нарушение;

 че е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228,
ал.3 или чл.245 от Кодекса на труда.;

 че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като
активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил
конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които се предотвратят нови
престъпления  или нарушения.
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Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на
сроковете, посочени в чл.57, ал.3 от ЗОП.

8. Възложителят не изисква обединенията да имат определена
правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да представя
самостоятелно заявление за участие или оферта.

10. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.

10.1. Участниците в обединението от физически и/или
юридически лица следва да определят лице, което да
представлява обединението пред възложителя за настоящата
поръчка.

10.2. При изпълнението на обществената поръчка
участниците в обединението отговарят солидарно.

11. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен
участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да
подава оферти и да сключва договори съобразно
законодателството на държавата, в която е установен.

12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници
в една и съща процедура.

13. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не
могат пряко или косвено да участват в откритата процедура,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.

14. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена
поръчка има право да представи само една оферта.
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15. За участника и за лицата, които го представляват трябва да
не са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.

При подаване на офертата, участникът декларира липсата на
обстоятелствата/пречките посочени в настоящия раздел, в част III
„Основания за изключване“ на ЕЕДОП. Обстоятелствата по т.3.1,
3.2, (Осъждания за престъпления по чл.194 - 208, чл.213а - 217, 219 –
252 и чл.254а – 260 от НК, както и информация за престъпления,
аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава
членка или трета страна), 3.6 (нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1
или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл.301
- 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен), както
и обстоятелствата по т.12, 13, 14 и 15 от настоящия раздел, които не
са изрично изброени в ЕЕДОП, се посочват и се декларират в част III,
раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които
може да бъдат предвидени в националното законодателство на
възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП се представят при
подписване на договора за обществена поръчка от участника,
определен за изпълнител.

Б. Технически и професионални способности на участниците:
1. Да са изпълнили дейности с предмет и обем еднакъв или сходен

с предмета на поръчката, през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците
доказват с попълване в Част IV, Раздел В  1б) от ЕЕДОП на списък
на услугите/доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, съдържащ стойностите, датите и получателите
и посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация
за доставката/услугата.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя
комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата. При неналичие на
публичен регистър, в който е публикувана информация за
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доставката/услугата, Комисията ще приема удостоверения, издадени
от възложителя, придружени от разпечатана от РОП или Профила на
купувача на Възложителя информация за изпълнен договор, когато
последната е налична.

Забележка:
Под „еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка“ се
разбират дейности по доставки и/или монтаж и/или ремонт на
елементи от вътрешни отоплителни инсталации /ВОИ/.

Изискването се доказва чрез попълване на Част IV Критерии за
подбор, Раздел В Технически и професионални способности ,
т.6 от ЕЕДОП.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице,
изискванията за технически възможности и/или квалификация се
прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне
на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединение, съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП.

Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да
не са налице основания за отстраняване от процедурата. В
съответствие с изискванията на чл. 67, ал.2 от ЗОП
подизпълнителите представят отделен ЕЕДОП съдържащ
информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по
отношение на критериите, свързани с техническите способности и
професионалната компетентност. Третите лица трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор за доказването, на които кандидатът
или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата. За третите лица
се прилагат изискванията на чл.65, ал.2-4 от ЗОП. В съответствие с
изискванията на чл.67, ал.2 от ЗОП третите лица представят отделен
ЕЕДОП съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

В. Основания за отстраняване от участие:
Възложителят отстранява от участие участник, който:

- не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в документацията;

- е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
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- не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – 5 ЗОП;

- участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от ДР
на ЗОП).

РАЗДЕЛ ІV
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби
и с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата
документация.

2. Всеки участник може да представи само една оферта,
включваща изпълнението на всички дейности от предмета на
поръчката.

3. Не се допуска представянето на варианти.

4. До участие в обществената поръчка се допускат всички
български и чуждестранни физически и юридически лица, както
и техни обединения.

5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице,
следва да се представи и документ за учредяване на
обединението (заверено копие).

6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на
офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да
подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.

9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или
участници в една и съща процедура.

10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената
поръчка са за сметка на участника.

Всяка оферта следва да съдържа:
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1. Оферта на участника, включващ: посочване на единен
идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително и
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
– по образец;

2. Договор или споразумение за учредяване на обединението
(копие) със задължително посочване на представляващия,
когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

3. ЕЕДОП

4. Техническо предложение, съдържащо:

4.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което
подписва офертата, не е законният представител на
участника;

4.2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в
съответствие с техническите спецификации и изискванията
на възложителя – по образец;

5. Ценово предложение – по образец;

Важно:
Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в

електронен вид. Съгласно Методическо указание на Агенцията
по обществените поръчки изх. № МУ-4/02.03.2018 г. и съгласно
чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във
връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април  2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се
предоставя задължително в електронен вид.

Съгласно т. 1.1. от описаното по-горе методическо
указание, възложителят е изготвил образец на ЕЕДОП във
формати .xml и .pdf (Образци към настоящата документация).
Съгласно т. 1.2. от описаното по-горе методическо указание
Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП и във формат MS
Word, който е подходящ за обработка и нанасяне на
необходимите данни.

Възможни начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен
вид:
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Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен
ЕЕДОП:

Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване
на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга –
информационна система за eЕЕДОП. Системата дава
възможност за попълване на образец онлайн, след което
същиятможе да бъде изтеглен, подписан електронно и
приложен към офертата. Системата дава възможност и за
повторно използване на вече генериран еЕЕДОП. Системата
може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки,
секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската
комисия, както и директно на адрес:
https://ec.europa.eu/tools/espd

Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във
формат *.doc:

Към настоящата документация се предоставя образец на
ЕЕДОП във формат *.doc, който може да бъде попълнен и
подписан с електронен подпис.

Данните, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата
на участие и обстоятелствата, свързани с конкретния подател
на документа. След попълване на образеца, същият се
подписва електронно от всички задължени лица и се
предоставя към документите за участие в процедурата.

Представяне на ЕЕДОП в електронен вид:
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в

електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на
подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не
следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по
електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В
този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на
интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок
за получаване на офертите. В случаите когато ЕЕДОП е
попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF
формат.

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се
представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се
посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в
обединението, (когато е приложимо);
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, за която участникът кандидатства.
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Документите се представят лично от участника или от
упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:
гр.Лом, пл.“Свобода“ №8, Районен съд - Лом.

Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или
куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той
следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане
на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е
за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за
пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

РАЗДЕЛ V
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Обявата се публикува на интернет страницата на възложителя, в
Профила на купувача. В посочения от Възложителя срок участникът
следва да представи оферта.

Същата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от
участника или от упълномощен от него представител – лично или по
поща с препоръчано писмо с обратна разписка, до крайния срок за
получаване на офертите, посочен в обявата за обществена поръчка.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или
куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай
той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства
за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

Върху опаковката участникът посочва предмета на поръчката, за
който се подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес. Офертата следва да бъде
представена на адреса, посочен в обявлението за обществената
поръчка, а именно: гр.Лом, пл.“Свобода“ №8, Районен съд – Лом.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в
опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на
крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за
тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък,
който се подписва от представител на възложителя и от
присъстващите лица. Не се допуска приемане на заявления за участие
или оферти от лица, които не са включени в този списък.
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До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник
може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето
на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта,
като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение
/Промяна към вх. №……...........…“

След изтичане на крайния срок за подаване на офертите
участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

При писмено искане за разяснение по условията на
обществената поръчка, направено до три дни преди изтичането на
срока за получаване на офертите, възложителят е длъжен най-късно
на следващия работен ден да ги публикува в профила на купувача.

Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-
малко 3 дни, ако в първоначално определения срок са получени по-
малко от три оферти. След изтичането на този срок възложителят ще
разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой.

РАЗДЕЛ VI
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност
на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,
се отстранява от участие.

РАЗДЕЛ VII
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически
най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий
за възлагане: най-ниска цена.

Оферти, които не отговарят на изискванията на документацията,
се отстраняват и не се оценяват.

Офертите се класират в съответствие чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на
Изпълнител между класираните на първо място оферти, ако
Участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин.
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РАЗДЕЛ VIII
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Отварянето ще се извърши на датата и часа, посочени в обявата
гр.Лом, пл.“Свобода“ №8, Районен съд - Лом. Отвярането на офертите
е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва
отварянето.

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на
срока за приемане на офертите назначава комисия, която да
разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня,
определен за отварянето им. При промяна на датата и часа на
отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на
купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Членовете на комисията по чл.97, ал.1 от ППЗОП могат да бъдат
лица, които декларират, че по отношение на тях не е налице
конфликт на интереси с участниците. Комисията по чл.97, ал.1 ППЗОП
започва работа след получаване на представените оферти и
протокола за предаването им на председателя. Членовете на
комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са
узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията представят на възложителя декларация
за съответствие на обстоятелствата по чл.103, ал.2 ЗОП и за спазване
на изискванията за опазване в тайна на обстоятелства, станали им
известни по време на работата на комисията, след получаване на
списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от
процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в
декларираните обстоятелства.

Съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията отваря офертите по
реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При
извършване на тези действия могат да присъстват представители на
участниците.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя
на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се
изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

РАЗДЕЛ IX
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение:
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Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;
б) банкова гаранция в полза на възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие

на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията. Когато участник

в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
участниците в обединението може да е наредител по банковата
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на
застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка,
е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването
на договора. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5% (пет
процента) от стойността на договора, без ДДС.

Паричната гаранцията може да се внесе по следната банкова
сметка на възложителя:

Банка - ОББ, клон гр. Лом,
BIC код: UBBSBGSF; IBAN: BG14UBBS80023300123336
Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова

гаранция, изпълнителят е длъжен да представи оригинал на
безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да е с валидност
най–малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. В
случай, че срокът на договора бъде продължен, то изпълнителят се
задължава да продължи срока на банковите си гаранции.

При предоставяне на гаранция под формата на застраховка – тя
следва да е в полза на възложителя и със срок на валидност най-
малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на
договора. В застраховката трябва да е изрично установено, че тя
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, както и задължение на застрахователя да извърши
безусловно плащане, при първо писмено искане от възложителят, в
случай че изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по
договора, в съответствие с определеното в него.

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или
освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената
поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят
освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Комуникация между участниците в процедурата и
възложителя:

Всички комуникации и действия на възложителя и на
участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
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Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса
за получаване на оферти: гр.Лом, пл.“Свобода“ №8, Районен съд -
Лом, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или
куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите
следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в
обявлението за обществената поръчка.

3. Документацията за участие:

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от
сайта на Районен съд Лом http://www.lom.justice.bg/index.php?im=129

РАЗДЕЛ X.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни
котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на

два броя отоплителени чугунени водогрейни котли тип „De
Dietrich“ с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект

горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за
управление и съответната окомплектовка, както и ремонт на

вътрешна отоплителна инсталация /ВОИ/ - подмяна на тръбни
връзки по отоплителната система.“

Настоящата техническа спецификация се отнася за подмяна на
два броя отоплителни котли, подобряване работата на
котелната инсталация и ремонт на ВОИ /вътрешна отоплителна
инсталация/, собственост на Районен съд – Лом (наричано по-долу
Възложител), находящи се в Съдебна палата гр. Лом, пл. Свобода №
8.

1. Срокът за изпълнение на услугата е както следва:

 за доставка на котлите - 40 календарни дни и до 14
календарни дни за подмяна на два броя отоплителни котли и
подобряване работата на котелната инсталация, считано от
датата на сключване на договора;

 за ремонт на ВОИ - до 30 календарни дни, считано от датата
на сключване на договора.

2. Описания на дейностите:

http://www.lom.justice.bg/index.php?im=129
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Изпълнителят следва да извърши услугата със свой персонал и
техника, при спазване на условията и изискванията посочени в този
документ.

Видове дейности, предвидени за изпълнение в рамките на
настоящата поръчка са: демонтаж на два броя отоплителни чугунени
водогрейни котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез
закупуване на два броя отоплителени чугунени водогрейни котли тип
„De Dietrich“ с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки
тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за управление и
съответната окомплектовка, както и ремонт на вътрешната
отоплителна инсталация /ВОИ/ - подмяна на тръбни връзки по
отоплителната система.

От страна на Изпълнителя следва да бъде осигурена възможност
за постоянен контакт с отговорник за дейността, който при нужда да
реагира своевременно, както и да контролира качественото
изпълнение на всички изброени основни дейнсти, описани в т.5 на
настоящата техническа спецификация.

3. Изисквания към материалите, влагани от Изпълнителя:

Предложените артикули трябва да са нови и неупотребявани, и
да отговарят на всички стандарти в Република България, включително
по отношение на техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми
на безопасност и включване към електрическата мрежа. Доставените
артикули трябва да са в оригинална опаковка с ненарушена цялост и
придружени с Паспорт на изделието /за отоплителните котли/.

Изпълнителят е длъжен да спазва инструкциите на
производителя за монтаж на материалите.

От страна на Изпълнителя се изисква да бъде изготвен
Монтажен план на котелното.

Участниците следва да гарантират, че при наличие на
недостатъци на доставените от тях артикули, същите ще бъдат
подменени с нови за тяхна сметка, като посочат и гаранционни
срокове за доставените артикули.

Гаранционните срокове не може да са по–кратки от посочените
от Възложителя.

4. Начин на приемане на изпълнението:

Приемането на обектите от Възложителя става с подписване на
двустранен приемателно - предавателен протокол от  представители
/Възложителя или назначена със заповед комисия и Изпълнителя или
упълномощени лица/ на страните по договора, след извършена
проверка от страна на Възложителя за съответствие между реално
вложените материали и изпълнени дейности с възложените по
сключения договор и чрез практическо изпробване на работата на
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водогрейните котли – представляващо 72–часово изпитване в
присъствието на представител на лицензиран технически надзор.

Артикулите, подлежащи на монтаж, следва да бъдат монтирани
за сметка на изпълнителя. Посочените от изпълнителя гаранционни
срокове започват да текат от датата на подписване на протокола.

Изпълнителят следва да осигури безплатна гаранционна
поддръжка на доставените котли в срок не по-малък от 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо -
предавателния протокол. Срок за отстраняване на повредата – не
повече от 3 (три) работни дни,  считано от уведомяването им от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата повреда.

Доставката и монтажът се извършва от и за сметка на избрания
Изпълнител на следния адрес на Възложителя: Административна
сграда на Районен съд – Лом, пл. „Свобода“ № 8.

5. Видове дейности:

№ наименование мярка количество
І.Подмяна на отоплителни водогрейни котли, подобряване

работата на котелната инсталация
1 Отоплителен чугунен водогреен котел тип “De

Dietrich“ с мощност 300 kW или
еквивалентно/и, комплект горелки тип „De
Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за
управление и съответната окомплектовка,
както следва:

Отоплителен чугунен водогреен котел
 Тип на котела GT 339;
 полезна мощност 280-330kW;
 водно съдържание 196l]
 водно съпротивление при ∆t = 20К(1)

36.0mbar]
 обем на газов кръг 0,378м³;
 горивна камера:

 еквивалент Ø 377мм
 дълбочина 1371мм
 обем 0.226м³

 масов разход на продукти за изгаряне:
 нафта за битово потребление

560kg/h
 налягане на горивната камера 2,5 mbar;
 температура на комина <210°С;

бр. 2
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 нетно тегло 1230кг.;
 нафтов/газов котел;
 годишна работна ефективност до 95,1%;
 мин. температура на топлоносителя 30°С;
 елементи на водонагревателното тяло от

евтектичен чугун;
 три ходов димоотвод;
 голям обем на херметизираната пещ и

ниско съпротивление на газ
 врата с обратима панта
 подсилена изолация, ниски загуби в

режим на готовност.
Горелки:
 2 – степенни нафтови горелки (М 302-S

или еквивалентно/и) тествани и
настроени за предварително зададена
работа;

 ниски емисии за замърсяване NOх<120
mg/kWh;

 горелки съвместими с котли De Dietrich
GT 330/430 и САВК 8 до 35 или
еквивалентно/и;

 горелки, които могат да бъдат монтирани
на всички марки котли;

 устойчива стомана;
 безопасни, ефективна работа със

системата Aeraulic DUO – PRESS или
еквивалентно/и;

 управление на въздушния поток от
серомотор;

 тиха работа.
2 Филтър нафтов с ел. подгревател и термостат бр. 2
3 Мека връзка ½ за дизелово гориво с дължина

0,6 метра
бр. 2

4 Омекотител за вода 2,4 м³/ч бр. 1
5 Автомат за допълване на ВОИ с манометър ф ½

до 3bar
бр. 1

6 Кран Бътерфлай Ду 100 комплект с фланци бр. 4
7 Преход стоманен от Ду 100/Ду 65 бр. 4
8 Възвратни клапи мигалки Ду 100 комплект с

фланци
бр. 2

9 Автоматични обезвъздушители с възвратни
клапи

бр. 4
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10 Кран сферичен ½ бр. 6
11 Помпа GRUDFOS MAGNA 1 32-60/230 V или

еквивалентно/и
бр. 2

12 Холендери за помпа GRUDFOS MAGNA 1 32-
60/230 V или еквивалентно/и

бр. 4

13 Сферични веентили ф ¼ или еквивалентно/и бр. 2
14 Възвратна клапа ф 1 ¼ бр. 2
15 Стоманена тръба ф 1 ¼ м 10
16 Колена тип ГИК ф 1 ¼ бр. 4
17 Стоманена тръба ф 100х3,6 м 12
18 Колена тип ф100х3,6 бр. 6
19 Топлоизолация от минералната вата с

алуминиево фолио м²
1,2

20 Тръба полипропилен с алуминиева вложка
ф20х2,8

м 20

21 Преход от полипропилен ф20 х 2,8 на метал ф
½

бр. 8

22 Възвратна клапа ф ½ бр. 2

II. РЕМОНТ НА ВОИ /вътрешна отоплителна инсталация/
1 Радиаторен вентил ф½ с термоглава бр. 125
2 Радиаторен вентил ф½ бр. 125
3 Тръба полипропилен с алуминиева вложка

ф20х2,8 на метал ф½
м 948

4 Преход от полипропилен с алуминиева вложка
ф20х2,8 на метал ф½

бр. 500

5 Скоба за укрепване на тръба полипропилен
ф20х2,8

бр. 300

6 Дюбел с винт за захващане на скоба за
укрепване на тръба

бр. 300

7 Коляно 90° от полипропилен
ф20/мъжко/женско/

бр. 375


