
 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, МЕТОДИКА И 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА  

  

1.Предмет на обществена поръчка , наименование на обекта: 

Изграждане на осветление на територията на гр.Русе 

         2.Пълно описание на обекта на поръчката,включително основни характеристики 
 Изграждане на осветление на територията на гр.Русе следните етапи (подобекти): 

- осветление около бл.14, бл.16 и бл.17 в жк“Дружба-3“; 
- осветление около бл.МНО-4, бл.МНО-5 и бл.МНО-6 в жк“Дружба-3“; 
- осветление около бл.“Волани“ и бл.56 в жк“Дружба-3“; 
- районно осветление около бл.“Гларус“ в жк“Изток“  
- районно осветление около бл.305 и бл.401 в жк“Чародейка Г – Север“ 
- районно осветление около бл.206, бл.207 и бл.208 в жк“Чародейка Г – Север“ 
- районно осветление около бл.“Червен“ в жк“Възраждане“  
- районно осветление в междублоковите пространства между ул.“Студентска“ и ул.“Неофит 
Рилски“ 
- районно осветление по ул.“Янтра“ в жк“Възраждане“ – от ул.“Плиска“ до ул.“Доростол“ 
- районно осветление между ул.“Ат.Буров“, бул.“Скобелев“ и ул.“Пенчо Славейков“ 

         3.Технически условия за изпълнение на поръчката: 

Осветлението да се изпълни с паркови стълбчета с височина 3,5м над терена. Да се изградят 
кабелни захранващи мрежи за осветление. Да се извърши цифрово заснемане на 
изпълнените обекти и да се оформи екзекутивна документация. Да се представи линеен 
график за изпълнение на предвидените СМР за всеки подобект и обобщен график за 
изпълнение на етапите. При изпълнение на поръчката да се спазват одобрените проекти. 
Запознаване с проектите може да стане в сградата на Община Русе, ул. Олимпи Панов №6, 
ет.2, ст.6. Също така и на профила на купувача 

         4.Ориентировъчна стойност на поръчката: ОБЩО 189 100  лв.  с ДДС  

Изграждане на осветление на територията ба гр.Русе следните подобекти: 
- осветление около бл.14, бл.16 и бл.17 в жк“Дружба-3“ - 19900лв.; 
- осветление около бл.МНО-4, бл.МНО-5 и бл.МНО-6 в жк“Дружба-3“ - 23500лв.; 
- осветление около бл.“Волани“ и бл.56 в жк“Дружба-3“ - 14800лв.; 
- районно осветление около бл.“Гларус“ в жк“Изток“ - 18200лв.;  
- районно осветление около бл.305 и бл.401 в жк“Чародейка Г – Север“ - 9600лв.; 
- районно осветление около бл.206, бл.207 и бл.208 в жк“Чародейка Г – Север“ - 18200лв. 
- районно осветление около бл.“Червен“ в жк“Възраждане“ - 18200лв.;  
- районно осветление в междублоковите пространства между ул.“Студентска“ и ул.“Неофит 
Рилски“ - 47500лв.; 
- районно осветление по ул.“Янтра“ в жк“Възраждане“ – от ул.“Плиска“ до ул.“Доростол“ - 
9600лв.; 
- районно осветление между ул.“Ат.Буров“, бул.“Скобелев“ и ул.“Пенчо Славейков“ - 9600лв. 

 
5.Срок за изпълнение: 

      Максимум 60 календарни дни след подписване на акт обр. 2а от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

         6.Ограничения при изпълнението на поръчката: 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата лицата, които: 1. Не  са вписани в 
централен професионален регистър на строителя и не притежават удостоверение за 
изпълнение на строежи най-малко трета категория, трета група. 2. Не притежават    
ISO 9001:2008 с област на приложение съгласно поръчката 

         7.Изисквания към кандидатите.Квалификационни,технически и икономически: 
 



1. Участникът да е вписан в централен професионален регистър на строителя и да притежава 
удостоверение за изпълнение на строежи, сходни с предмета на поръчката. 2. Участникът да 
разполага с минимум трима специалисти с четвърта или по-висока квалификационна група по 
електробезопастност. Като  доказателство за съответствието с това изискване, участникът 
представя списък -  декларация на лицата, които отговарят на визираните изисквания,  с 
посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит;  3. 
Опит в изпълнение на обекти в последните пет години, сходни с предмета на поръчката – 
Доказва  се  със списък на строителството, изпълнено през последните 5 години  /Изпълнен 
поне 1(един) обект със предмет сходен с предмета на настоящата покана/, считано от датата 
на подаване на  офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на 
поръчката, и: 
-  удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и 
подпис на издателя и данни за контакт; 

         8.Начин за образуване на предлаганата цена 

За всеки подобект да се представи самостоятелна количествено-стойностна сметка за 
изпълнение на СМР.Предлаганата цена за всеки подобект да е образувана съгласно 
количествената сметка на възложителя и да е придружена с анализи на видовете дейности. 
Офертата да включва цена за всеки подобект с ДДС и обща цена с ДДС за изпълнение на 
всички обекти 

         9.Начин на плащане /аванс,разсрочено,по банков път и др./ 

Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора. Останалите средства ще 
бъдат заплатени по банков път след представяне на акт образец 15 и протокол за изпълнени 
СМР и данъчна фактура за всеки подобект поотделно.   

         10.Изисквания за качество: 
      1. Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 с област на приложение съгласно 

поръчката. 2.Да се използват материали и изделия, сертифицирани за влагане в 
строителството на територията на Европейски съюз.3. Гаранционен срок съгласно    НАРЕДБА 
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти 

         16.Критерии за оценка на предложението и определяне тежестта им в комплексната оценка: 

1.Предлагана цена - до 50 точки                                                                                                    
2.Техническа оферта - до 30 точки                                                                                                                                                                                                            
3. Срок за изпълнение - до 20 точки                                                                               

         

Показател „Предлагана цена” (ПЦ) 

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 50 т. 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 

50 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

        ПЦ min 

ПЦ=  --------   х 50, където 

          ПЦ n 

„50”  са максималните точки по показателя; 

ПЦ n– цената, предложена от съответния участник (с ДДС); 

ПЦ min - предложената най-ниска цена (с ДДС). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показател „Техническа оферта” (ТО) 

Максимален брой точки по показателя - 30 точки. Оценката се формира, както следва:  

 Степен на съответствие Брой 

точки 

Фактори, влияещи 

на оценката: 

-Описание на 

отделните етапи на 

изпълнение на 

поръчката; 

-Описание на 

видовете СМР и 

тяхната 

последователност на 

изпълнение; 

-Организация и 

подход на изпълнение; 

-Съответствие на 

Линейния график с 

предложената 

техническа 

обезпеченост, 

организация и подход 

при изпълнение на 

поръчката. 

 

За целите на 

настоящата 

методика, 

използваните в този 

раздел определения 

следва да се 

тълкуват, както 

следва: 

-„Ясно“- посочване 

на отделните етапи 

и видове СМР. Следва 

да се разбира 

изброяване, което 

недвусмислено 

посочва конкретния 

етап, конкретния вид 

СМР и по начин, по 

който същият да 

бъде 

индивидуализиран с 

предвидените в 

количествената 

сметка конкретни 

видове СМР; 

-„Подробно“- 

описанието, което 

освен, че съдържа 

отделни етапи,  

видове СМР и 

дейности, не се 

В техническото предложение е обърнато внимание на 

всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата се съдържат подробно 

посочени предложения за реализирането на всички етапи 

и конкретните дейности в техническото задание. 

Изложени са подробно мотиви относно предложената 

последователност на тяхното изпълнение. От 

описанието е видно, че при реализацията ще бъдат 

спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат 

използвани иновативни методи и техники на работа, 

чиято употреба при реализацията на конкретния обект е 

аргументирана и обоснована;  

- От обяснителната записка и предложения линеен 

график към техническото предложение е видно по 

безспорен начин, че всички дейности, предмет на 

поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 

разпределението им е съобразено със срока за изпълнение 

на съответната дейност; 

- Доставката на материали е съобразена с посоченото в 

линейния график начало и край на изпълнение на всички 

дейности в техническото задание; 

- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата ясно и подробно са посочени 

видовете материали и изделия, които участникът ще 

използва за изпълнението на поръчката, като същите 

изцяло покриват изискванията на възложителя; 

30 точки 

 

 

В техническото предложение е обърнато внимание на 

всеки един от факторите, но е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение 

на поръчката, но не са изложени подробно мотиви 

относно предложената последователност на тяхното 

изпълнение; 

- Участникът е посочил в обяснителната записка от 

техническото си предложение видовете СМР, но 

последователността на изпълнението им не е подробно 

описана и/или не се отнася за всички СМР; Налице са 

несъществени пропуски и/или частично съответствие 

между посочената технологична последователност на 

строителния процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси; 

- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата са посочени видовете 

материали и изделия, които участникът ще използва за 

изпълнението на поръчката, но са допуснати 

несъществени пропуски относно видовете материали, 

необходими за изпълнение на поръчката. 

15 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техническото предложение е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение 

5  точки  

 

 



ограничава 

единствено до 

тяхното просто 

изброяване, а са 

добавени 

допълнителни 

поясняващи 

текстове, свързани с 

обясняване на 

последователността, 

технологията и други 

факти, имащи 

отношение към 

повишаване 

качеството на 

изпълнение на 

поръчката; 

-„Несъществени 

пропуски и/или 

частично 

съответствие“ – 

налице е, когато 

същото е 

констатирано, но 

несъответствието 

или липсващата 

информация може да 

бъде установена от 

други факти и 

информация, 

посочени в офертата 

на участника и 

пропуски и/или 

частично 

несъответствие, 

които не могат да 

повлияят на 

изпълнението на 

поръчката и с оглед 

спазване на проекта и 

правилната 

технологична 

последователност. 

Ако липсата на 

информация и/или 

частичното 

несъответствие  не 

могат да бъдат 

установени от други 

части в офертата, се 

приема наличието на 

„констатирано 

несъответствие“ 

на поръчката, но не са изложени мотиви относно 

предложената последователност на тяхното 

изпълнение; 

- Участникът е посочил в обяснителната записка от 

техническото си предложение общо и бланково видовете 

СМР, като  в описаната последователност за тяхното 

изпълнение има несъответствия между посочената 

технологична последователност на строителния процес 

и предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Участникът  е посочил в обяснителната записка от 

техническото си предложение видовете материали, 

които ще използва за изпълнението на поръчката, но 

същите частично покриват изискванията на 

Възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технически предложения, в които липсват описани етапи и дейности, включени в 

техническата спецификация, или линеен график за изпълнение на СМР ще бъдат 

отстранени от участие 

 

Показател „Срок за изпълнение” (СИ) 

Показател „Срок за изпълнение ” е с максимален брой точки 20 т. 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлаган най-кратък срок 

за изпълнение – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-краткия срок за изпълнение по следната формула: 

           СИmin 

СИ=  --------   х 20, където 

            СИn    

  

„20”  са максималните точки по показателя; 

СИ n– срокът на изпълнение, предложен от съответния участник (в календарни дни); 

СИmin – предложеният най-кратък срок (в календарни дни). 

 

Комплексна оценка 

KO = ПЦ +ТО +СИ  

 


