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Изх. № 3487/22.07.2015г.                    

     
ДО 

         ВЕБЕР ЕООД 

          гр. Стара Загора 

ул. „Христо Ботев” № 100 

 
  

Уважаеми господин, 

 

 

На основание чл. 92 от ЗОП Ви отправяме настоящата покана за 

участие в процедура на договаряне без обявление, за  възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Изготвяне на допълнителна техническа 

документация към одобрен проект за финансиране в рамките на 

Националната схема за зелени инвестиции: „Осигуряване на подходяща и 

рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на Тракийски университет гр. 

Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството 

на живот“ по части както следва: 

− Архитектурна; 

− Строителни конструкции;  

− ОВК (соларна инсталация за топла вода); 

− Електрически инсталации (относно соларната инсталация); 

− План за безопасност и здраве; 

− Противопожарна безопасност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в строителството; 

− Проект на управление на строителните отпадъци; 

− Стойностна сметка. 

 

Правното основание:  Настоящата обществена поръчка се открива във 

връзка с необходимостта от изготвяне на допълнителна техническа 

документация  за одобрен проект под № 11 / 324 от УС на НДЕФ на 

23.04.2014г. за финансиране в рамките на Националната схема за зелени 

инвестиции: „Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в 

общежитие №1 на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на 

устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“ с проектант – арх.  

Веселин Беров. В качеството си на проектант на горепосочения проект, арх. 

Веселин Беров  се явява носител на авторско право по смисъла на чл.12, ал.1 

и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, вкл. на 

изключителното право на използване чрез доработване на създаденото от 

него произведение по смисъла на чл.18, ал.1, във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП. 
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Възлагането на  дейността по изработване на допълнителната техническа 

документация на одобрения инвестиционен проект на трето лице, различно 

от неговия автор, би довело до нарушение на установените в чл.18, ал.1 във 

вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП и защитени със същия закон изключителни 

имуществени права на разработения от проектанта проект за архитектурно 

заснемане на Блок №1 от общежитие на ДИПКУ. Горепосочените 

обстоятелства, дават основание да бъде приложена нормата  на чл.90, ал.1,т.3 

от ЗОП, като възлагането на поръчката за изменение на одобрения 

инвестиционен проект бъде извършено по реда и условията на раздел ІІ , 

глава Седма на Закона за обществените поръчки чрез процедура на 

договаряне без обявление, като поканата за договаряне бъде отправена до 

автора на Инвестиционния проект –  арх. Веселин Симеонов Беров. 

 

  

Процедурата е открита с Решение № 1569/22.07.2015г. на И.Д. Ректор 

на Тракийски Университет гр. Стара Загора – проф. двмн Иван Въшин.  

 

 

Предметът на поръчката включва: Необходимостта от изготвяне на 

допълнителна техническа документация в съответствие с действащата 

нормативна и законова база на одобрен инвестиционен проект за 

финансиране в рамките на Националната схема за зелени инвестиции: 

„Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 

на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на устойчиво 

развитие и повишаване качеството на живот“ “  с намерение за участие  на 

проекта в Инвестиционна програма за климата(ИПК) на НДЕФ.  

Чрез проекта ще се осигури необходимата битова гореща вода при 

намалени експлоатационни разходи, тъй като ще се използва възобновяем 

енергиен източник. Проектът ще способства създаване на подобрена, 

естетична и привлекателна жизнена среда и повишаване  качеството на 

предоставените услуги в  съответствие със съвременните изисквания. 

Намаляването на експлоатационните разходи за отопление  и топла вода ще 

създаде възможност да бъдат вложени средства за подобряване и на  

оборудването в хотелските стаи, баните и залите на сградата.  

 

Изискванията за изпълнение на поръчката: Поръчката следва да се 

осъществява от екип в състава на който е носителят на авторските права арх.  

Веселин Беров. Участникът в договарянето трябва да осигурява 

необходимата проектантска правоспособност за следене точното и правилно 

изпълнение на проектната разработка за допълнителната техническа 

документация, както и за професионално консултиране на Възложителя за 
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необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, 

съответно за участие в обсъждането и вземането на решения за тях, съгласно 

изискванията на българското законодателство.  

 

 Срок за изпълнение на поръчката: 50(петдесет) календарни дни 

считано от датата на подписване на договора. 

 

Провеждане на договарянето и сключване на договор.  

В договарянето трябва да участва законния  представител на поканения 

участник или надлежно упълномощено/и от него лице или лица с нотариално 

заверено пълномощно. 

 За провеждане на процедурата на договаряне възложителят назначава 

комисия, която провежда договарянето по реда на  чл.92а от ЗОП. 

Комисията провежда договарянето с поканения участник за определяне 

на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

поканата за участие. Резултатите от договарянето се отразяват в протокол, 

който се подписва от членовете на комисията и от участника.  

След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до 

възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага: 

 

- Сключване на договор; 

- Прекратяване на процедурата.                 

        

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по 

чл.73, ал.1 от ЗОП и сключва договор с него. 

 

 

Място и дата на провеждане на договарянето:10:00ч. на 10.08.2015г. 

в Заседателната зала на Тракийски университет гр.Стара Загора. 

 

 

За участие в договарянето следва да бъдат представени следните 

документи: 

1. Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето – Образец  

№1; 
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 

3. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност на 

участниците в  проектирането  по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната 

дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на обекта на 

поръчката и да е валидна за срока на изпълнение на договора; 
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4. Заверено копие на  валидно  Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност,  съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите; 

5. Оферта, съдържаща описание на изпълнение на поръчката и ценово 

предложение за възнаграждение без ДДС. 

6. Декларация за съответствие с изискванията за изпълнение на поръчката 

/свободен текст/.  

7. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП. 

 

 

Срок и място за подаване на офертите: 15,30ч. на 07.08.2015г. в 

деловодството на Тракийски университет гр.Стара Загора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д. Ректор на Тракийски университет: ... П/не се чете/..... 

          Проф. двмн Иван Въшин 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала, 

подписан на хартия 


