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: [ 1 ]

Възложител: [Николинка Крумова Бузова – Адм. ръководител на Районен съд-гр. Сандански]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ ]
Адрес: [гр. Сандански, ул. “Македония” № 57]
Лице за контакт: [Елена Цолева – по процедурни въпроси, тел.0746/34561,
Анелия Резашка – по процедурни въпроси, тел.0746/34594
Иван Недялков – по технически въпроси, тел. 0746/34599]
Телефон: [0746/34562]
E-mail: [buzova.rs_sandanski@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 [Х] Не
Обект на поръчката:
[X] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на
отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост,
предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за
стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в
гр. Сандански, ул.”Македония” № 57]
Кратко описание: [Дейностите по обекта включват:
1. Проектиране – да се проектира вътрешна отоплителна инсталация без подмяна на котел
на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на
Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на
административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански,
ул.”Македония” № 57, включително радиатори, щрангове, помпи, разширителни съдове и всичко
необходимо за нормална работа и за спазване на нормативните изисквания. Изготвяне на
технически проет по част ОВК за подмяна на отоплителната инсталация, включително
изчертаване на архитектурни подложки на електронен носител и заснемане на стара отоплителна
инсталация. Демонтаж на цялата отоплителна инсталация /без отоплителния котел и нафтовото
стопанство/. В проекта да се предвиди: етаж първи, използван от Районна прокуратура гр.
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Сандански да бъде захранен с отделен кръг - отделяне на отоплителната инсталация на
прокуратурата с нов хоризонтален клон. Отоплителната инсталация за съда да се проектира с два
клона - северен и южен. Да бъде предвидено регулиране на всеки вертикален щранг.
Инсталацията трябва да включва отопление на работните помещения, коридорите и санитарните
помещения. - контролни и измервателни прибори-топломери, манометри и термометри;
2. СМР - По изготвения проект да се ремонтира в пълен обем отоплителна инсталация на
административната сграда от съществуващ котел и водосъдържател.]
Място на извършване: [гр. Сандански, ул.”Македония” № 57, административна сграда,
публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна
прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на
Районен съд гр. Сандански]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [118 289,80 лв. /сто и осемнадесет
хиляди двеста осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС ]
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 не трябва да са налице обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците трябва да
са вписани в Централния професионален регистър на строителите, като имащи право да
извършват строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "в" от ЗУТ - инсталации с капацитет от 50 до 100
работни места, а за проектанта да има валидна пълна проектантска правоспособност по
съответната част за 2016 г. ]
Икономическо и финансово състояние: [Да.
Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална
отговорност на проектанта и строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна
застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от
ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за строежи
от изискваната категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството.]
Технически и професионални способности: Да.
1. Участниците да са изпълнили минимум 3 (три) обекта с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците трябва да разполагат с технически и ръководен персонал с професионална
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компетентност, както следва:
- Ръководител на обект: Строителен инженер ПГС или еквивалентна специалност - 1
брой - 5 г. професионален опит. Общ професионален опит – Минимум 5 г.;
- Проектант по част “ОВК” – 1 бр. - с 5 г. професионален опит. Общ професионален опит
– Минимум 5 г.; Специфичен опит - като ръководител на екип /обект/ – минимум на 1
проект/обект (1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните 5 г.;
- Технически ръководител – 1 бр., с минимум 3 г. професионален опит, образование
съобразно изискванията на ЗУТ - Висше инженерно образование или средно специално
техническо образование или еквивалентно; Общ професионален опит – Минимум 3 г.;
Специфичен опит - като технически ръководител на екип /обект/ – минимум на 1 проект/обект
(1 договор), сходен с предмета на поръчката през последните 3 г.
3. Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството съгласно
международен стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на
поръчката и ISO 14001: 2005 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на поръчката.
4. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя за
строежи четвърта категория, а за проектанта да има валидна пълна проектантска
правоспособност по съответната част за 2016 г.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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: [техническо предложение]
Тежест: [40 точки]
Име: [предлагана цена]
Тежест: [60 точки]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.09.2016]

Час: (чч:мм) [17.00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25.11.2016]

Час: (чч:мм) [17.00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [27.09.2016]

Час: (чч:мм) [10.00]
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Място на отваряне на офертите: [гр. Сандански, ул. „Македония” № 57, ет.3, стоя 1 /кабинет
на съдебен администратор/]

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 [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
1. Приложения към обявата са:
- Техническо задание
- Технически спецификации
- Примерна количествено-стойностна сметка, ведно с прогнозна стойност
- Образци на документи
- Методика за оценяване
- Проект на договор и 2 броя споразумения
2. Окомплектоване и подаване на офертата
2.1. Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, от участника
или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се
посочва:
2.1.1. наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2.1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможмост – факс и електронен адрес;
2.1.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.
2.2. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се
издава документ.
2.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване,
посочен в обявата или получени в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
3. Изисквания към офертата
3.1. Образец на оферта, който съдържа опис на представените документи и декларация по чл. 39,
ал.3, т.1, букви „в” и „ г”) от ППЗОП.
3.2. Информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, включително
изисквания за технически способности и квалификация.
3.3. Документи:
1.

Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност;

2.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че
офертата не е подписана от законен представител);
3.
При участници обединения - копие на документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и информацията във връзка с конкретната
обществена поръчка, изискана в настоящите указания.
4.

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал)

5.

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал)

6.
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от
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подизпълнителите задължения (оригинал)
7.

Декларация подизпълнители

8.

Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

9.
Доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални
способности: Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2016 г., или
еквивалентен документ; Удостоверение за вписване в РПППП, придружен с валидно
удостоверение за 2016 г., или еквивалентен документ
10. Доказателство за наличие на валидна застрахователна полица за професионална
отговорност на проектанта и строителя
11. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,
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 (оригинал).
12. Списък на експертите - техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за
изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и
специфичен опит на лицата (оригинал)
13. Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно
международен стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на
поръчката и ISO 14001: 2005 (или еквивалентен) с обхват, сходен с предмета на поръчката.
14.

Техническо предложение, което съдържа:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, което включва:
- Програма за изпълнение на договора;
- Срок за изпълнение (общ срок за изпълнение на всички видове работи по количествена
сметка);
- Гаранционен срок на изпълнените видове работи;
Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове
работи предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са съобразени
с изискванията ЗУТ и на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
- Линеен график за изпълнение на дейностите (предлаганият линеен график следва да е
общ и да включва цялостно изпълнение на поръчката и на всичките видове работи посочени в
Количествената сметка);
Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за
изпълнение на поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената обща заетост
на обекта в човекомесеци) за изпълнение на работите и приложена диаграма на работната
ръка.
- Декларация за основните материали
Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и
изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се
представят документи за съответствие (сертификати) на използваните материали, съгласно
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изискванията на Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация на
съответствие, декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качеството).
Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод
на български.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
г) Декларация за срока на валидност на офертата;
17. Ценово предложение
Предложението на участника относно цената за изпълнение и предложения по други
показатели с парично изражение, което включва:
- Количествено-стойностна сметка; (на хартиен и магнитен носител)
В Приложение – КСС оферта.
4. Преди сключване на договора за обществената поръчка участникът, избран за изпълнител
представя:
4.3.1. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП предоставя актуални документи, удостоверяващи
липсата на основание за отстраняване от процедурата. За доказване липсата на основание за
отстраняване се представят документи, съгласно чл. 58 от ЗОП;
4.3.2. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на “Изпълнителя”, на
основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.
4.3.3. Копие на валидна застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител за
строежи четвърта категория.
4.3.4. Копие на валидна застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектант
за строежи четвърта категория.
- документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на
валидност 30 дни след изтичане на срока на договора или
парична сума, внесена по сметката на възложителя
IBAN: BG 50 UNCR 96603331030414
BIC: UNCRBGSF
банка : УниКредит Булбанк – клон Сандански
или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покриване отговорността на изпълнителя.
4.3.5. заверени копия на документите, удостоверяващи професионалната квалификация на
лицата/служителите, които ще изпълняват предмета на договорa.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [08.09.2016]

Възложител
Трите имена: Подпис и печат) [Николинка Крумова Бузова]
Длъжност: [Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански]
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