НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

инвестиционния проект за обекта би довела до нарушаване на техните авторските права
придобити по силата на ЗУТ и ЗКАИИП.
Предвид факта, че между Община Белене и „Дерибеев” ЕООД, ЕИК 200186392, е
сключен договор № 5/05.04.2012 г. за изработване на технически инвестиционни проекти за
енергийна ефективност в Медицински център "Бел Медик" – гр. Белене, НЧ „Христо Ботев1892” – гр. Белене и МБАЛ „Белене” ЕООД – гр. Белене, в следните части:
1.1.

Част Архитектура

1.2.

Конструктивно становище

1.3.

Част Енергийна Ефективност

1.4.

Част Електро (без НЧ „Христо Ботев-1892”)

1.5.

Част ОВК (без НЧ „Христо Ботев-1892”)

1.6.

Част сметна документация – подробни КСС

1.7.

Част пожарна безопасност

1.8.

Част ПБЗ

Така, възлагането на авторския надзор на други от посоченото по-горе лице би довело
до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. По смисъла
на цитираната разпоредба, авторът има изключително право да използва създаденото от него
произведение и да разрешава използването му съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 и ал.2 от
ЗАПСП. Пълноправните проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на инвестиционните
проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и
удостоверение за пълна проектантска правоспособност. При анализ на чл.162,ал.2 и ал.4,ал.5 и
ал.6 от ЗУТ се стига до извод,че авторският надзор по всички части на инвест. проект е
задължителен за всички строежи от I до V категория вкл., и той може да бъде осъществен само
и единствено от проектанта, който го е изготвил. Именно той носи отговорност за всички свои
действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството като в изпълнение
на задълженията си има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа,
заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.
Следователно при положение,че инвестиционния проект и неговите части са обекти на
авторското право, единствените лица,които могат да осъществяват авторски надзор са именно
лицата,които са го изготвили-неговите автори,защото само те имат право на достъп до проекта
и същевременно чл.162 от ЗУТ ги задължава те да извършат авторския надзор при
строителството на обекта-предмет на инвестиционния проект, като условията и редът за
осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор
между възложителя и проектанта. Следователно са налице основанията на чл.90,ал.1,т.3 от
ЗОП за прилагане на процедура "договаряне без обявление" по отношение на настоящата
обществена поръчка.
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1. Предмет на обществената поръчка: „Извършване на авторски надзор при
изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната
ефиктивност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии,
генерирани от обществени сгради на територията на общината“, финансиран по Първа
ос на Национална схема за зелени инвестиции” със следните обособени позиции:
1) Обособена позиция № 1: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в МБАЛ Белене – гр. Белене”
Сградата на МБАЛ Белене e 100% общинска собственост. Сградата е панелна и e
въведена в експлоатация 1987г. Застроената площ на сградата е 1628 m2, разгънатата застроена
площ е 3254 m2. Отопляемата площ е 3254 m2, отопляем обем е 8786 m3. Сградата е 4 етажна и
сутерен, в който се разположено котелното помещение. Частично е сменена дограмата на
прозорците в болничните стаи. Сградата няма топлоизолация. Има 2 котела на нафта, който е
горял преди години, състоянието му е критично и не се ползва. Няма никаква документация
или информация за котела и годината на пускането му в експлоатация. Отоплението в сградата
се осъществява с духалки, климатици, конвектори и радиатори и е изцяло на ток. Радиаторите
са чугунени. Тръбната мрежа е във видимо добро състояние. Сградата е строеж първа група
съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС и четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5,
ал. 6, т. 1.4.1 от ПРВВЦПРС.
2) Обособена позиция № 2: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Медицински център "Бел Медик" – гр. Белене“
Сградата на Медицински център "Бел Медик" e 100% общинска собственост. Сградата е
пакетоповдигаща и e въведена в експлоатация 1987г. Застроената площ на сградата е 768 m2,
разгънатата застроена площ е 3831,55 m2. Отопляемата площ е 3065 m2, отопляем обем е
8582,67 m3. Няма топлоизолация на сградата. Частично е сменена дограмата на прозорците.
Състоянието на сградата е плачевно. Сградата е на 4 етажа, има сутерен, в който се намира
котелното помещение. Има 3 котела - много стари. Единият котел е на дърва и въглища
(зидан), а другите два са на нафта. Преди година са пускали котела на дърва и въглища.
Котлите на нафта не работят. Отоплението е изцяло на ток – духалки, радиатори и климатици.
Радиаторите са чугунени. Тръбната мрежа е във видимо добро състояние. Сградата е строеж
първа група съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС и четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1 от
ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1 от ПРВВЦПРС.
3) Обособена позиция № 3: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев-1892” – гр. Белене“
Сградата на НЧ „Христо Ботев-1892” е масивна сграда, въведена в експлоатация 1964г.
Застроената площ на сградата е 1100 m2, разгънатата застроена площ е 2056 m2. Читалището е
на 2 етажа и сутерен, в който се намира котелно помещение и котел на нафта. Видимо в добро
състояние, но не го пускат. Котела е пуснат през 1989 г. Отоплението е на ток – климатици,
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когато не могат да отоплят се пускат и духалки. Част от радиаторите в съблекалните и
гримьорните са демонтирани. Радиаторите са чугунени. В сутерена има и заведение, което се
отоплява с стенни климатици. Има и киносалон, който има по няколко прожекции в годината.
Частично е сменена дограмата на прозорците. Сградата е строеж първа група съгласно чл. 5, ал.
1 от ПРВВЦПРС и трета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 1.3.1 от
ПРВВЦПРС.
3. Стойност на поръчката:
Съобразно одобрения бюджет по проекта максималният разполагаем финансов ресурс на
Възложителя за дейността е както следва:
За 1) Обособена позиция № 1: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в МБАЛ Белене – гр. Белене”: 2 000.00 лв. с вкл. ДДС;
За 2) Обособена позиция № 2: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Медицински център "Бел Медик" – гр. Белене“ 2 000.00 лв. с
вкл. ДДС;
За 3) Обособена позиция № 3: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев-1892” – гр. Белене“: 1500.56 лв. с вкл. ДДС
4. Срок и място за изпълнение на поръчката:
Срокът за упражняване на авторския надзор е от датата на подписване на протокола за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Договорът се
счита за изпълнен на датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за получаване
на Разрешение за ползване на обекта (приложимо за об. позиция № 3)/Удостоверение за
въвеждане в експлоатация (приложимо за об. позиция № 1 и 2), съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ,
съобразен с крайния срок за въвеждане на обекта в експлоатация.
Място на изпълнение на поръчката
територията на Медицински център
"БелМедик", НЧ „Христо Ботев-1892” и МБАЛ „Белене” ЕООД в гр. Белене. Изпълнението на
поръчката трябва да съответства на действащото законодателство.
5.

Документи, които следва да представите по настоящата покана:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес, както и за коя обособена позиция е офертата. Пликът съдържа три отделни
запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите,
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до
критериите за подбор на участниците;
2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно
избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания и
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3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на
участника по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП.
Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1, плик № 2 и
плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 1,
2 и 3 се представят за всяка от позициите. Във всеки плик участниците прилагат и
електронен носител със сканирано съдържание на съответния плик, вкл. и с
оригиналните електронни файлове - .doc, и т.н.
5.1. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор”
5.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по
образец);
5.1.2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгасно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
Съгласно чл.24, ал.1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, участникът прилага към своята оферта и удостоверения за актуално
състояние.
* Заверени от участника копие, които са с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та,
представляващ/и участника и свеж печат.
5.1.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а – д” и ал. 2, т.
5 от ЗОП (по образец);
5.1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, т.3 и
т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец);
5.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (по образец);
5.1.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнители (по образец);
5.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец);
5.1.8. Данни за собствени или наети специалисти с пълна проектантска правоспособност по
всички части на проекта, за който ще се осъществява авторски надзор, които ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката - по образец (в оригинал).
5.1.9. Заверени от участника копия на валидни удостоверения за пълна проектантска
правоспособност на всички предложение специалисти по всички части на проекта, за
които ще се осъществява авторски надзор.
5.1.10. Копие на валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална
отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ
5.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор
5.2. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”
Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/
5.3. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена”
Предлагана цена /по образец/
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