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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” 

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org 
 

 

 

ДО  
ДО Г-Н ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕРДАНОВ 

В КАЧЕСТВОТО НА 

УПРАВИТЕЛ НА „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 

ЕИК 202357469 

Гр. София, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6 

Факс: 02/4778134 

 
 

ПОКАНА 
 

 

за участие по Обособена позиция № 1 от процедура на договаряне без предварително 

обявление по чл.18.ал.1, т.8 във вр. с чл.79, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител 

за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на Столична 

община – район „Средец“  по две обособени позиции, открита с Решение № РСЦ17-РД93-5 

от 06.07.2017 г. на кмета на район „Средец“  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

           На основание чл.64, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки/ППЗОП/ и във връзка с Решение № РСЦ17-РД93-5 от 06.07.2017 г. на кмета на район 

„Средец“ за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление, отправяме 

покана към представляваното от вас „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, да представи документи за участие 

по Обособена позиция № 1 от посочената процедура. 

 Мотиви за избор на процедурата: 

 Решението за откриване на процедура се взема вследствие на: 1.Проведена открита 

процедура с РОП № 01273-2016-0002 и с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР, 

упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на Столична 

http://www.sredec-sofia.org/
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община – район „Средец“ по 13 обособени позиции, приключила с Решение № РСЦ16-РД93-6-

[2] от 17.03.2017 г. на кмета на район „Средец“ за определяне на изпълнител и частично 

прекратяване; 2.Последващо Решение изх. № РСЦ17-РД93-2 от 09.06.2017 г. на кмета на район 

„Средец“ за отмяна, на основание чл.110, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.110, ал.1, т.4 и чл.110, 

ал.1, т.7 от ЗОП, на влязло в сила Решение № РСЦ16-РД93-6-[2] от 17.03.2017 г. за определяне 

на изпълнител и за прекратяване в частта относно: Об.поз. № 3 с предмет: СМР на 

многофамилни жилищни сгради с адреси: гр.София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена” № 44, ул. 

„Светослав Тертер” №20 и ул. „Цар Иван Асен” №60; и Об.поз. № 5 с предмет: СМР на 

многофамилни жилищни сгради с адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул. „Кракра” №12 и ул. „Цар 

Иван II” №8-10. 

Възлагането на поръчката за СМР по Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 5 от 

предхождащата процедура беше прекратено поради това, че предложените от класираните по 

обособени позиции №3 и №5 участници цени за СМР на отделни сгради в рамките на всяка 

една обособена позиция надвишават актуалните максимални референтни стойности, зададени в 

Таблицата с актуализирани референтни стойности за допустимите дейности, при изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 

съгласувана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

Въпреки съответствието на общата стойност на всяка една от офертите на класираните в 

предходната процедура участници със зададената от възложителя прогнозна стойност 

съответно за обособена позиция № 3 и обособена позиция № 5, надвишаването на 

предложените цени за СМР на отделни сгради в рамките на всяка една обособена позиция над 

максималните референтни стойности, установени в Таблицата с актуализирани референтни 

стойности за допустимите дейности, при изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, поставя възложителя в хипотезата на 

надвишаване на финансовия ресурс, който може да бъде осигурен  за изпълнение на 

поръчката. 

В район „Средец“ – СО постъпиха заявления от класираните на първо и второ място за 

обособена позиция № 3 и обособена позиция № 5 участници, с които същите заявяват отказа си 

да пристъпят към сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. 

Предвид горното и обществения интерес от своевременно реализиране на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, възложителят открива 

настоящата процедура за договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал.1, т.2 

от ЗОП, с предмет, съответстващ  на предмета на обособени позиции №№3 и 5 от прекратената 

в тази си част процедура с РОП № 01273-2016-0002. 
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За участие в договарянето Възложителят ще покани всички участници по прекратените 

обособени позиции №№3 и 5, чиито оферти в предходната открита процедура отговарят на 

изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс. 

 

 1. Предмет на настоящата поръчка: 

           „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ 

на територията на Столична община – район „Средец“  по две обособени позиции:  

Обособена позиция № 1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни 

сгради с административни адреси:  

- гр.София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№ 44,  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Светослав Тертер”№20 и 

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60;  

Обособена позиция № 2 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради с 

административни адреси: 

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Кракра” №12 и  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван II” №8-10.“. 

 Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които 

са подробно описани в документацията и приложенията към нея. 

2. Обособени позиции – две.  

 

Като участник, класиран на второ място по Обособена позиция № 3 от обществена 

поръчка с пореден РОП № 01273-2016-0002, ИНТЕРХОЛД ЕООД се кани да участва по 

Обособена позиция № 1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни жилищни сгради 

с административни адреси:  

- гр.София, р-н “Средец”, ул. ”Авицена”№ 44,  

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Светослав Тертер”№20 и 

- гр. София, р-н “Средец”, ул.”Цар Иван Асен” №60. 
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4. Възможност за представяне на варианти в офертите - не. 

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка - срокът за изпълнение на 

строителството е не по-кратък от 60 календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни,  като 

срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи започва да тече след откриване на 

строителна площадка. 

В своето предложение участникът представя срок за изпълнение за всяка отделна сграда, 

като времето за изпълнение общо за двете сгради не трябва да надвишава максималния срок. 

 6. Прогнозна стойност на поръчката:  

 Най-ниската предложена цена за об.поз 3 от предхождаща порцедура е 346 712,64 лв без 

ДДС. Съгласно чл. 110, ал. 3 от ЗОП възложителят не може да сключва договор със същия 

предмет за цена, равна или по-голяма от посочената при провеждане на настоящата 

процедура, за съответната позиция. 

 Предложената цена за СМР за всяка отделна сграда с включен ДДС /в това число 

включени  непредвидени   разходи  до 10 %/ не трябва да надвишава актуалните 

максимални референтни стойности, зададени в Таблицата с актуализирани референтни 

стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласувана от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, в сила от 10.10.2016 г. – достъпна на 

електронната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

 В офертата на участника се представя ценово предложение за изпълнението на всяка 

отделна сграда, съгласно приложените количествено-стойности сметки /КСС/. Стойността за 

изпълнение общо за всички сгради, включени в обособената позиция не трябва да е равна 

или по-голяма от прогнозната стойност за съответната позиция, посочена по-горе. 

 7. Изисквания към поканените лица – съгласно посоченото в приложената 

документация. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с 

критериите за подбор, чрез представяне  на Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП). 

 8./ Критерий за възлагане: най-ниска цена.  

 Офертата следва да бъде изготвена съобразно условията, посочени от възложителя в 

настоящата покана и документацията към нея, неразделна част от същата. 
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 Документите следва да бъдат подадени на хартиен носител в срок от 7/седем/ 

календарни дни от получаване на настоящата покана на адрес : гр.София, ул.“Леге“ № 6.  

 Преговорите ще се проведат на 18.07.2017г. от 11:00 ч. в заседателната зала № 202 в 

сградата на районната администрация, находяща се в гр.София, ул.“Леге“ № 6. 

 Документите следва да бъдат подадени от участниците или от упълномощени от тях 

представители или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка в запечатана непрозрачна опаковка. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача на СО - район „Средец“: 

 http://sredec-sofia.org/bg/page/248/zhop-profil-na-kupuvacha. 

 

Приложения:  

1./ Документация за участие в процедурата;  

2./ Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

3./ Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №1); 

4./ Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №2); 

5./ Декларация за срок на валидност на офертата (Образец№ 3); 

6./ Декларация (Образец №4); 

7./ Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. с 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ (Образец № 5); 

8./ Ценово предложение (Образец № 6); 

9./ Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП(Образец № 7); 

10./ Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (Образец №7А); 

11./ Декларация за запознаване с условията на откритата процедура истроителната площадка 

(Образец № 8); 

12./ Проект на договор (Образец № 9); 

 

 

 

С уважение, 

 

МАРИЯ АЧКОВА 

Кмет на район „Средец” 
 
 

Изготвил:  

 

Р. Янъкова, гл.юрисконсул на район „Средец“ - СО 


