АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 429/10.08.2017 г. ]

Възложител: [СУ „Св. Климент Охридски”, с. Зверино]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [03601]
Адрес: [село Зверино 3170, улица „Митко Палаузов” №2]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Йорданка Димитрова Иванова]
Телефон: [09122 2278]
E-mail: [coy_zverino@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[X] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Строително-ремонтни работи в СУ „Климент Охридски” с. Зверино,
Община Мездра]
Кратко описание:
[Извършване на външен ремонт на покрива на физкултурен салон и вътрешен ремонт в салона.
I етаж - стъргане стара боя, шпакловка, боядисване с латекс във фоайе, коридор, кабинет
изобразително изкуство. Ремонтни работи в тоалетни – подмяна клекала, врати, направа на нова
облицовка с фаянс и нова настилка с теракот.
II – етаж - стъргане стара боя, шпакловка, боядисване с латекс във фоайе. Ремонтни работи в
тоалетни – подмяна клекала и настилка с теракот.
III – етаж – стъргане стара боя, шпакловка, боядисване с латекс във фоайета и коридор и
кабинети
IV – етаж - стъргане стара боя, шпакловка, боядисване с латекс във фоайе. Ремонтни работи в
тоалетни – подмяна клекала и настилка с теракот.
Стълбище - стъргане стара боя, шпакловка, боядисване с латекс ]
Място на извършване: [СУ „Св. Климент Охридски”, с. Зверино]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 56 887.59 лева (петдесет и шест
хиляди осемстотин осемдесет и седем лв и петдесет и девет стотинки) без включен ДДС
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Предложената цена от участниците не следва да надвишава максимално допустимата стойност за
обществената поръчка!]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [За участниците трябва да не са налице обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 и чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците трябва да имат
регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната
камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката I
група минимум четвърта категория или регистрация в съответен регистър на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците попълват тази информация в: Раздел А
„Годност”, точка 1) в Част IV „Критерии за подбор” на ЕЕДОП
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи копие на Удостоверение за регистрация в Централния
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на
строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката I група минимум четвърта
категория.
Икономическо и финансово състояние: [Не се изисква]
Технически и професионални способности:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителството и/или изпълнение на
строеж, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка – едно
строителство изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на
офертата.
Под „идентично или сходно строителство” следва да се разбира извършването строителство по
цялостно изграждане на сгради, текущи и/или основни ремонти и/или реконструкции на същите.
При подаване на офертата участниците попълват тази информация в Раздел В, поле 1а),
Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор” на ЕЕДОП
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на
поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, придружен с удостоверения за добро
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото,
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството в областта на
строителството, а именно: - БДС ЕN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството с
обхват аналогичен на обхвата на предмета на поръчката или еквивалентен.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: А. Предлагана цена
Тежест: 50 точки
Име: Б. Гаранционен срок
Тежест: 30 точки
Име: В. Срок за изпълнение на поръчката
Тежест: 20 точки
Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по
формулата:
КО = А + Б + В
Показател „Предлагана цена” (А)
Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 50т.
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:
Ц = Цmin/Цn х 100 х 50, където
„50” са максималните точки по показателя;
Цn – цената, предложена от съответния участник (без ДДС);
Цmin – най-ниско предложена цена измежду всички участници (без ДДС);
Показател – „Гаранционен срок” (Б)
Максимален брой точки по този показател – 30 т. Максималният брой точки по този показател
получава офертата с предложен най-дтлтг гаранционен срок – 30 точки. Точките на останалите
участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:
Г = Гсъотв / Гmax х 100 х 30, където
„30” са максималните точки по показателя;
Гсъотв - предложен гаранционен срок от съответния участник в години;
Гmax – най-дългия предложен гаранционен срок в години
Показател – „Срок за изпълнение на строително монтажните работи” (В)
Максимален брой точки по този показател – 20т. Максималният брой точки по този показател
получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на строително монтажните
работи – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към найкраткия срок по следната формула:
C = C min / Cn x 100x20, където
„20“ са максималните точки по показателя;
Cn – е предложеният срок за изпълнение от съответния участник;
Cmin – е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително монтажни работи
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [28/08/2017]

Час: (чч:мм) [17:00]
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Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [28.11.2017]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [29.08.2017]

Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [СУ „Св. Климент Охридски”, с. Зверино]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [x] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
Офертите се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Оферта за участие в
обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Строително-ремонтни
работи в СУ „Климент Охридски” с. Зверино, Община Мездра“. Върху непрозрачната опаковка се
отбелязва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност –
факс и електронен адрес.
Непроздрачната опаковка с офертата съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи – (Образец № 1).
2. Единен европейски документи за обществени поръчки.
3. Декларацияза действителен собственик по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерки срещу
изпирането на пари – (по Образец № 2).
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по Образец №3) с всички
предложения към него.
5. Ценово предложение (по Образец № 4) с всички приложения към него.
Гаранция за изпълнение на договор.
1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за
изпълнител, при подписване на договора, в размер 3 % (три на сто) от стойността на
договора без ДДС.
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е
безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на
валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността
на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния
срок на договора;
3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави
от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение
на договора.
5. Когато избраният изпълнител е обединение , което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
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6. Условията и сроковете за задължение или освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат в договора за обществена поръчка.
7. Когато гаранцията под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка:
IBAN: BG46STSA93003168393100 10
BIC: STSABGSF
8. При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на обществената поръчка,
за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.
9. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са предстояли при него.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [10.08.2017 г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Йорданка Димитрова Иванова]
Длъжност: [Директор]
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