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Партида 0126-4 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЧА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba , е-гор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

П РЕД ВА РИ ТЕЛ Н О  О БЯ ВЛ ЕН И Е  ЗА О Б Щ ЕС Т ВЕН А  П О РЪ Ч КА  
Д ЕЛ О В О Д Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я  __________

А О П

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01264 
Поделение: Столична община-район Младост 
Изходящ номер: РД-1200-10 от дата 27/02/2015 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

E l) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Столична община-район Младост
Адрес
ул. Свето Преображение 1
Град Пощенски код Държава
София 1712 България
За контакти Телефон
ж.к. Млдост, ул. Свето 02 8749130
Преображение 1
Лице за контакти
инж. Димитър Стоилов
Електронна поща Факс
so mladost@mail.bg 02 8772135
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.so-mladost.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://so-mladost.com/buyer
Допълнителна информация може да бъде получена на:

ИЗСъгласно 1 ■ I )
□  Друго: моля, попълнете 11риложение A.I

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
О  Министерство или друг държавен орган. [^Обществени услуги

включително техни регионални или L j  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

СИ Национална агенция/служба □  Околна среда
К  Регионален или местен орган |_| Икономическа и финансова дейност
□ Регионална или местна агенция/служба |_[Здравеопазване
□  Публичноправна организация |_| Пас таняване/жилищно строителство и
[ _ ]Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация □  Социална закрила
□  Друго (моля, уточнете): □  Отдих,култура и религия
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Партида 012М IIIM-.Л» ММ ГГ! . IHO ОБЯВЛЕНИЕ JA ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия -1)

EU Образование
ED Друго (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществена поръчка от имего на друг/и Да ED Не
възложител/и

РАЗДЕЛ II.А: О БЕК Т НА О БЩ Е С ТВ ЕН А ТА  ПОРЪЧКА (СТ Р О И Т ЕЛ С Т В О )

I I .1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, 
топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в четири 
общински детски заведения на територията на Столична община, 
район Младост, разделени на четири обособени позиции: Обособена 
позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи - ремонт
на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 9 
ОДЗ „ЗОРНИЦА"; Обособена позиция № 2: Извършване на строително-
монтажни работи -ремонт на покрив и топлоизолация на външни 
стени в 11 ОДЗ „МИКИ МАУС", Обособена позиция № 3: Извършване 
на строително-монтажни работи - топлоизолация на външни стени в 
188 ОДЗ „Вяра Надежда Любов" и Обособена позиция № 4: Извършване 
на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация 
на външни стени в 71 ОДЗ „Щастие"
II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството:
София, район "Младост" код NUTS:

BG41 I
I I .3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково Да ED Не
споразумение
П.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството
Изпълнението на поръчката включва извършване на строително- 
монтажни. работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни 
стени, подмяна на дограма в четири общински детски заведения на 
територията на Столична община, район Младост, разделени на 
четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на
строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на 
външни стени, подмяна на дограма в 9 ОДЗ „ЗОРНИЦА"; Обособена 
позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на 
покрив и топлоизолация на външни стени в 11 ОДЗ „МИКИ МАУС", 
Обособена позиция № 3: Извършване на строително-монтажни работи 
- топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра Надежда Любов" и 
Обособена позиция № 4: Извършване на строително-монтажни работи 
-ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в 71 ОДЗ 
„Щастие".
Обемът на строителството по всяка от обособените позиции включва 
строително-монтажни работи, описани подробно по видове и 
количества в приложените количествени сметки към документацията 
за участие в процедурата.
Прогнозна стойност на строителството, без ДДС(ако е известна):
(в цифри): 662742.78 Валута: ВС^ 
или о т :_________ до___________ Валута:
Обособени позиции Да 1X1 Не ЕП
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 
колкото е броят на обособените позиции)
II.5) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Дон. код (когато е приложимо) 
Оси, предмет 45000000
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Партида (»1264 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Доп. предмети 45421110
________________________ 45261910___________________________________
11.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на 
поръчката:
Планирана дата за начало на процедурата за възлагане (ако е известна)
_________ дд/мм/гггг
Срок на изпълнение в месеци:__________или дни   (от сключване на договора)
или планирана дата (ако е известна)
за начало на строителството_________ дд/мм/гггг
за завършване на строителството_________дд/мм/гггг
11.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да СИ Не 1X1 
(СРА) на Световната търговска организация
11.8) Допълнителна информация (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ Ш :  ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХН И Ч ЕС К А  ИНФОРМАЦИЯ

111.1) Условия, свързани е изпълнение на поръчката _______ ___________________
111.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
приложимите разпоредби, които ги уреждат (информацията се прилага в случаите 
на строителство, ако е известна):

I I I .2) Условия за участие________________________________________________________________
III.2 .1 ) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да СИ Не К
[ЦПоръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания
СИ Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 

увреждания

РАЗДЕЛ VI: Д РУ ГА  ИНФОРМАЦИЯ

V I.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да СИ Не £3 
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:

V I.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.З) Информация относно общата нормативна рамка
Правителствени интернет страници, от кои го може да се получи информация за:
Данъчното законодателство:

Законодателство за опазването на околната среда:

У Н П  efa.Wct-ren-*75M72a-4d8e8 I



Партида 01264 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Защита на трудовата заетост и безопасни условия на труд:

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които 
може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда, 
трудовата заетост и безопасни условия на труд. моля попълнете Приложение А.11-1'/ 
(когато е приложимо)
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/03/2015 дд/мм/гггг__________________________________________________________

ПРИЛОЖЕН ИЕ А 
________________ Д О П ЪЛН И ТЕЛН И  АДРЕСИ И ЛИ Ц А ЗА КО Н Т А К Т

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL)

II) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена 
служба, от която може да се получи информация относно данъците
Официално наименование

Адрес

рад Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL

I I I )  Адреси, лица за контакт н интернет страница на съответната правителствена 
служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната 
среда
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

УНП е 1 а3 fсГ-fe 12-475Г-072а*4d8е8.?с 17209



Партида 01264 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖЕ):

IV) Адреси, лица за контакт и интернет страница на съответната правителствена 
служба, от която може да се получи информация относно закрилата на груда и 
условията на труд
Официално наименование

Адрес

рад Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЛЗЕ):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

И Н Ф О РМ А Ц И Я  ОТНОСНО О БО СО БЕН И  ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: I Наименование: Извършване на строително-монтажни работи - 
ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 9 ОДЗ 
„ЗОРНИЦА”
1) Кратко описание
Изпълнението на поръчката по обособената позиция № 1 обхваща 
извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, 
топлоизолация на външни стени и подмяна на дограма в 9 ОДЗ 
„ЗОРНИЦА", с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1" до бл. 69.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)

Осн. предмет
Оси. код
45000000

Доп. код (когато е приложимо)

Дои. предмети 45421110 
45261910

3) Количество или обем
Обемът на строителството включва строително-монтажните работи- 
ремонт на покрив, топлоизолация стени, подмяна на дограма, 
описани подробно по видове' и количества в приложените 
количествени сметки към документацията за участие в процедурата 
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 171371.96 Валута: ВС1М 
или от: до Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)
_________ дд/мм/гггг

УНП еГаЗЧ(сГ-ГеП-47Ч'.Ч7:а-4<18с8.1с 17204



Партида 01264 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ }А ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Срок на изпълнение в месеци:_________ или дни   (ог сключване на договора)
или планирана дата (ако е известна)
за начало на строителството_________ дд/мм/гггг
за завършване на строителството__________ дд/мм/гггг__________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

И Н Ф О РМ А Ц И Я  ОТНОСНО О БО СО БЕН И  ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Извършване на строително-монтажни работи - 
ремонт на покрив и топлоизолация на външни стени в 1 1 ОДЗ „М ИКИ М АУС"
1) Кратко описание
Изпълнението на поръчката по обособената позиция № 2 обхваща 
извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив и 
топлоизолация на външни стени в 11 ОДЗ „МИКИ МАУС", с адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост1" до бл. 18.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ) _______________________________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45000000
Доп. предмети 45261910
3) Количество или обем
Обемът на строителството включва строително-монтажните работи- 

ремонт на покрив и топлоизолация стени, описани подробно по 
видове и количества в приложените количествени сметки към 
документацията за участие в процедурата.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 199234.58 Валута: BGN 
или от: _________до__________ Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)
_________ дд/мм/гггг
Срок на изпълнение в месеци:_________ или дни   (от сключване на договора)
или планирана дата (ако е известна)
за начало на строителството_________ дд/мм/гггг
за завършване на строителството дд/мм/гггг_____________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)



Партида. 01264 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
И Н Ф О РМ А Ц И Я  ОТНОСНО О БО СО БЕН И  ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Извършване на строително-монтажни работи - 
топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра Надежда Любов”
1) Кратко описание
Изпълнението на поръчката по обособената позиция № 3 обхваща 
извършване на строително-монтажни работи топлоизолация на 
външни стени в 188 ОДЗ „Вяра Надежда Любов" с адрес: гр. София, 
ж.к. „Младост 4" до бл. 436.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)________________________________

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 45000000
3) Количество или обем
Обемът на строителството включва строително-монтажните работи- 
топлоизолация стени, описани подробно по видове и количества в 
приложените количествени сметки към документацията за участие в 
процедурата.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1 12608.55 Валута: ВС1М 
или от: _________до__________ Валута:

4) Информации за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)
_________ дд/мм/гггг
Срок на изпълнение в месеци:_________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или планирана дата (ако е известна)
за начало на строителството_________ дд/мм/гггг
за завършване на строителството дд/мм/гггг____________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

И Н Ф О РМ А Ц И Я  ОТНОСНО О БО С О БЕН И  ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 4 Наименование: Извършване на строително-монтажни работи - 
ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в 71 ОДЗ „Щастие”
1) Кратко описание
Изпълнението на поръчката по обособената позиция № 4 обхваща 
извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, 
топлоизолация на външни стени в 71 ОДЗ „Щастие", с адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост 1" до бл. 22.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)_____________________________

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 45000000
Дои. предмети 45261910
3) К оличество или обем

УНП efa39fcf-feG-475f-972a-4d8e8Зс 17209 7



Партида 01264 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Обемът на строителството включва строително-монтажните работи- 
ремонт на покрив и топлоизолация стени, описани подробно по 
видове и количества в приложените количествени сметки към 
документацията за участие в процедурата.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 179527.70 Валута: BGN 
или от: _________до___________ Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна)
_________ дд/мм/гггг
Срок на изпълнение в месеци:__________или д ни___________ (от сключване на договора)
или планирана дата (ако е известна)
за начало на строителството_________ дд/мм/гггг
за завършване на строителството__________ дд/мм/гггг____________________________________
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)


