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: 2530/17.07.2019г.

Възложител: ДПБ „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00224
Адрес: гр.Раднево , ул.Магда Петканова №1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Димитър Койчев Димитров
Телефон: 0882/806104
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[ Х ] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[ ] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: Не
Обект на поръчката:
[Х ] Строителство
[] Доставки
Предмет на поръчката: Ремонт на IV-то мъжко отделение и VI –то мъжко отделение

Кратко описание: Предметът на ОП включва разнообразни СМР,посочени в техническите
спецификации.Те се извършват в две отделения на лечебното заведение,разположени в различни
сгради. Строежа е трета категория.
Място на извършване: ДПБ „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, ул.Магда Петканова №1
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 178276,58лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): Не
Номер на обособената позиция: [ неприложимо ]
Наименование: [неприложимо]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [неприложимо ]
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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:
По отношение на личното състояние на участниците не следва да са налице основанията за
задължителното им отстраняване по чл.54,ал.1 от ЗОП,не следва да са свързани лица с
др.участници, по отношение на тях не следва да са налице ограниченията по Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни
собственици/ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ и не следва да са налице обстоятелствата по чл.69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/ЗПКОНПИ/.т.е.ще бъде отстранен участник,за когото са налице следните основания: 1.по
чл.54,ал.1,т.1 от ЗОП 2.по чл.54,ал.1,т.2 от ЗОП 3.по чл.54,ал.1,т.3 от ЗОП 4.по чл.54,ал.1,т.4 от
ЗОП 5.по чл.54,ал.1,т.5 от ЗОП 6.по чл.54,ал.1,т.6 от ЗОП 7.по чл.54,ал.1,т.7 от ЗОП 8. е
свързано лице с др.участник в ОП по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП 9. е налице условието
по чл.3,ал.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 10. са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.
При подаване на оферти те удостоверяват отсъствието на тези основания с попълване на
декларации по образец от документацията на ОП,а при сключване на договора за възлагане на
ОП със следните документи: по т.1 - със свидетелство за съдимост,издадено от Районен съд,по
т.2 - от съответния компетентен орган, по т.3 -с удостоверение от общината по седалище на
възложителя и с удостоверение от Общината по седалище на участника,по т.4,т.5,т.7,т.8,т.9 и
т.10 - с декларация по образец от документацията на ОП, по т.6 - с удостоверение от органите на
ИА"Главна инспекция по труда".Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за
лицата,които представляват участника.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/
за изпълнение на строежи от първа група,трета категория - а чуждестраните участници - в
аналогичен регистър,съгласно тяхното законодателство.При подаване на оферти те
удостоверяват наличието на това обстоятелство с попълване на декларация по образец от
документацията на ОП,а при сключване на договора за възлагане на ОП – с валидно
удостоверение издадено от Камарата на строителите за вписване в ЦПРС.
Икономическо и финансово състояние:
Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл.171
от ЗУТ,покриваща професионалната им отговорност като строител за застрахователна сума,не
по - малка от минималната застрахователна сума, определена от действащото законодателство
за строеж трета категория.При подаване на оферти те удостоверяват наличието на тази
застраховка с попълване на декларация по образец от документацията на ОП,а при сключване на
договора за възлагане на ОП – със застрахователна полица.
Технически и професионални способности:
1.Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015
или аналогична в областта на строителството на обществени сгради.
2.Участниците трябва да разполагат с лица,гарантиращи качественото и срочно изпълнение на
ОП. В състава им следва да участват минимум:
2.1. Технически ръководител на обекта – 1/един/бр. Той е строителен инженер,архитект или
строителен техник,получил диплома от акредитирано висше училище с квалификация
„строителен инженер”,”инженер”или „архитект”,или лице със средно образование с
четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите
„Архитектура и строителство” и „Техника”.
2.2. Специалист за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – 1
/един/брой. Той притежава подходящо образование и актуален документ за преминато
периодично обучение по безопасност при работа в строителството,съобразно сроковете по
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чл.7,ал.5,т.2 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условияна труд на МТСП /ДВ бр.102/2009г.,изм. и попр./
При подаване на оферти участниците удостоверяват съответствието с изискванията от т.1 и т.2
с попълване на декларация по образец от документацията на ОП, а при сключване на договора
за възлагане на ОП – с предоставяне на : по т.1 – валиден сертификат, издаден от лице,
отговарящо на изискванията на чл.64,ал.5 от ЗОП; по т.2 – списък на лицата ,които ще
изпълняват поръчката по образец от документацията на ОП.

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 Показател”Ценово предложение”/ОЦП/
Тежест: 50%
Име Показател”Техническо предложение”/ОТП/
Тежест: 40%
Име Показател”Срок на изпълнение на поръчката”/ОС/ Тежест: 10%
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.07.2019г
Час: (чч:мм) 13,30ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.09.2019г.

Час: (чч:мм) 13.30ч

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.07.2019г.

09.00ч.

Място на отваряне на офертите: ДПБ „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, ул.”Магда Петканова”№1

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: Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
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Друга информация (когато е приложимо):
За тази ОП възложителят разполага с финансов ресурс в размер на 178276,58лв. без ДДС,,от
които 89686,33лв. без ДДС са за ремонт на IV-то мъжко отделение и 88590,25лв. без ДДС са за
ремонт на VI –то мъжко отделение,поради което ценовото предложение не трябва да го
надвишава / общо и поотделно за ремонта на всяко от двете отделения/ - в противен случай
офертата се отстранява. ОП следва да бъде изпълнена до 40 календарни дни от подписване на
договора за нея,поради което няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отстранени оферти,в които
е предложен по-дълъг срок на изпълнение.Срокът за изпълнение е от особена важност за
възложителя,поради което изпълнителят при необходимост може да въведе дву- или трисменен
режим на работа.При това той се съобразява с обстоятелството,че възложителят е лечебно
заведение с непрекъснат режим на работа,който не бива да нарушава.Източник на финансиране –
бюджетни средства на възложителя. Участникът,определен за изпълнител представя гаранция за
изпълнение на договора за ОП в размер на 2% от стойността му без ДДС,в една от допустимите
форми от ЗОП - банкова гаранция,застраховка или парична сума внесена по сметката на
възложителя - IBAN - BG 79TTBB94003307018121, BIC: TTBBBG22, ЕКСПРЕСБАНК - клон
гр.Стара Загора – офис гр.Раднево.Минималното съдържание на първите две е посочено в
"Указания за подготовка на офертите на участниците"от документацията на ОП.Срок на
валидност на гаранцията -до 45 дни след приключване изпълнението на договора. С цел
подготовка на офертите,възложителят осигурява на участниците възможност за оглед на
строежа всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. за времето от публикуване на обявата за ОП до
крайния срок за подаване на оферти. Неразделна част от обявата е документацията за ОП.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 17.07.2019г.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Д-р Владимир Нейчев Трънов
Длъжност: Директор
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