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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00224
Поделение: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"
Изходящ номер: 3135 от дата 16/10/2013
Коментар на възложителя:
Текущ ремонт на бани и тоалетни в ДПБ "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"
Адрес
ул.Магда Петканова № 1
Град
Пощенски код
Раднево
6260
Място/места за контакт
Телефон
0417 82588
гр. Раднево Държавна
психиатрична болница "Д-р
Г.Кисьов"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Иванка Колева Дапчева
E-mail
Факс
dpb.radnevo@abv.bg
0417 82560
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.2dom.org

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Кратко описание
Текущ ремонт на бани и тоалетни

Услуги
в ДПБ "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 8f74a5f5-64ca-423f-82e6-31320e86745c

Осн. код
45200000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
съгласно количествено стойностна сметка
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево ул. Магда
Петканова № 1

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Строежът е пета категория, съгласно чл.11 от Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи / ДВ бр.72 от
2003 г/ във връзка с чл.10, ал.1 т.4 от същата.
Срокът за изпълнение на СМР е 40дни от сключване на договора.
Гаранционният им срок е този по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти/ ДВ бр.72 от 2003 г./ Изпълнените
СМР да отговарят на строителните норми за качество. Изпълнителят
им да е вписан в централния професионален регистър на строителя за
изпълнение на строежи от 5-та категория и да е получил
удостоверение за тях. Да притежава валидна застраховка, покриваща
професионалната му отговорност като строител по Закона за
устройство на територията. По време на строителството той да
спазва изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на стоителството / ДВ бр.72 от 2003
г. / и относимите норми за здравословни и безопасни условия на
труд. Генерираните отпадаци се извозват и депонират за сметка на
строителя от лице получило надлежно разрешение по Закона за
управление на отпадъците при строго спазване на екологичното
законодателство, като строителя определя това лице и урежда
отношенията си с него, без намесата на възложителя.
Условия на плащане: В едномесечен срок след представяне на фактура
за изваршена работа.
Офертата следва да се отнася за целия обем СМР - няма да бъдат
разглеждани такива, които обхващат част от него.
Оферентът да представи:
1. Оферта по образец- попълнена, подписана и подпечатана.
2. Количествено стойностна сметка- попълнена, подписана ,
подпечатана.
3. Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по
вписванията.
4. Декларация по образец по чл.47, ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП подписана и подпечатана
5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от 5-та категория
6. Валидна полица,покриваща професионалната отговорност на
строителя, съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията.
Критерий за възлагане

УНП: 8f74a5f5-64ca-423f-82e6-31320e86745c
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 28/10/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 13:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/10/2013 дд/мм/гггг

УНП: 8f74a5f5-64ca-423f-82e6-31320e86745c
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