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: 61/02.03.2018 год.

Възложител: ОП „Спортни имоти”
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00797
Адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” 19
Лице за контакт: Ваня Стойчева
Телефон: 056/844741
E-mail: opsipg@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: Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на
територията на Община Бургас“

Кратко описание: „Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на територията на
Община Бургас“ . Извършване на отделни видове СМР по списък и при необходимост на спортни
обекти стопанисвани от ОП „Спортни имоти
Място на извършване: На територията на спортните обекти, описани в техническите условия и
спецификация
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 250 000 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
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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.:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно
с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата.
Под строителство „сходно“ с предмета на настоящата поръчка се разбират изпълнение
на довършителни строително-ремонтни дейности.
За доказване на това изискване се представя списък на строителството, което е еднакво
или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата и:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за
въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните
органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението,
мястото и вида на строителството, или
б) 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, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените
строителни дейности.

2. Участникът следва да разполага с квалифициран технически състав, ангажиран за
изпълнение на поръчката- технически ръководител, строителни работници и координатор ЗБУТ.
За доказване на това изискване се представя списък на техническия състав ангажиран за
изпълнение на поръчката.

3. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в
която попада обекта на поръчката І група минимум четвърта категория и Пета група/ отделни
видове СМР/, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще
извършват дейностите по строителство.
4. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в
строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за тази категория строеж – І група минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен
валиден аналогичен документ.
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5. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните
стандарти: ISO 9001- Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен и
ISO 14001 – Система за управление на околната среда или еквивалент.
В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще
извършват дейностите по строителство.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители,
посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от
поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в
офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети
лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване
от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за
поетите от третите лица задължения.

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:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата:

19.03.2018 год.

Час: 17:00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата:
19.06.2018 год
Час: 17:00 часа
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: [20.03.2018 год.]
Час: [15:00]
Място на отваряне на офертите: гр. Бургас, ОП „Спортни имоти” ул. „Стефан Стамболов” 19,
ет.2

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

Друга информация
Техническо предложение, съдържащо:
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, попълнено съобразно Образец. Предложението се
представя на хартиен носител в MS Word формат. Предложението
се
представя
при
съблюдаване на изискванията на: Техническата спецификация и условията за изпълнение на
поръчката, в оригинал. Ако е приложимо, се прилага декларация (свободен текст) относно това
коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.
Предложението трябва да бъде подписано и подпечатано на всяка страница, като се
посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало.
Предложението трябва да съдържа:
А)
Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20,
ал. 4 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.
Б)

Срок за изпълнение на поръчката

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде
отстранен от участие в поръчката.

в)
Образец
г)

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съобразно
декларация за срока на валидност на офертата;

д)
декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката – свободен текст

2.
Ценово предложение, попълнено съобразно Образец, Към Ценовото предложение
се представят остойностени приложени КСС.
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Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец и се представя на хартиен и
на електронен носител. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС.
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното
изражение на сумата.
Участникът следва да оферира и елементи на ценообразуване за видовете СМР, които ще
бъдат прилагани при възникване на необходимост от допълнителни видове СМР невключени в
ценовото предложение, както следва:
1. П1 – Средна часова ставка

……. лв./час

2. П2 - Допълнителни разходи върху труд

……. %

3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация

……. %

4. П4 – Доставно -складови разходи

……. %

5. П5 – Печалба

……. %

Дата на настоящата обява
Дата: 02.03.2018 год

Възложител
Трите имена: ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД
Длъжност: Директор
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