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□ Проект на обявление
^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата )________
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

Столична община - район Младост

Пощенски адрес:

........

~~

" ~

ж.к. Младост 3, у л . Свето Преображение
Град:

София

0006963240614

‘ ~

1

код NUTS:

Пощенски код:

BG411

Държава:

1712

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Деница Николова-секретар на СО-район
Младост

+359 28777141

Електроннаiпоща:

Факс:

so_mladost@mail■bg

+359 28772038

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.so-mladost.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www•so-mladost.com/buyer
1.2) Съвместно възлагане
□ Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
□ Поръчката се възлага от централен орган за покупки______

1.3 ) Комуникация___________
^ д о сТ п ^ щ (URL) ^ ° бщеСТВената поръчка е Достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
http://www.so-mladost.com/buyer
а м ^ Г с е Д°по7 Г ™ " Т п

”

“ I-™ » '

Допълнителна и „ф „р „а„„я

Допълнителна информация може да бъде получена от
ЕЗ Горепосоченото/ите място/места за контакт
Пдр.уг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите
~
_или заявленията за участие
трябва да бъдат изпратени
□ електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
□ д о следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
П Електро
- |Нната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
Р_______
Е4) Вид на възлагащия орган
(□Министерство или всякакъв друг национален
□ Публичноправна организация
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
(□Национална или федерална агенция/служба
□ Европейска институция/агенция или
(^Регионален или местен орган
I.5) Основна дейност
К(Общи обществени услуги

международна организация
□ Д р уг тип:_____________

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

□ Социална закрила
□ Отдих, култура и вероизповедание
□ Образование
□Д руга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
Ил) Обхват на обществената поръчка
II.l.i) Наименование:

Извършване на СМР - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в
две ОДЗ-та и доставка и монтаж на абонатна станция в едно СОУ на
територията на СО-район „Младост" разделени на 3 обособ. позиции
II.1.2) Основен CPVкод:
Допълнителен CPV код: 1 2

45000000

II.1.3) Вид на поръчка

№ Строителство

П Доставки

□Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив,
топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и
доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно
училище на територията на Столична община, район „Младост" разделени
на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи —
топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов";
Обособена позиция № 2 : Извършване на строително-монтажни работи -ремонт
на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ
„Мики Маус”;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка
и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131
СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев".
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС:

341583.33

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
И.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

КДа
□ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
[^всички обособени позиции
□ максимален брой обособени позиции:
□ само една обособена позиция
□ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:_________

РАЗДЕЛ И.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________
11.2.1) Наименование: 2

Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени
в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов";
Обособена позиция №:

1

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: i
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPVко д :1
45321000
Допълнителен CPV код: 1 2

УНП f47cd00b-e7ft-4ac2-bc95-88bbf2013dcb
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II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

я3?яяШп п Г Г СТроителн°-монтаж™ работи -топлоизолация на външни стени
бл 436ДЗ "Вяра' Надежда' Любов"-адрес гр. София, ж.к. Младост 4, до
код NUTS:1BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
з в а н и я ) 0"1" 4“ ™0 На СТР° НТеЛНИ Раб°™ ’ доставки нлн У^У™ или указване на потребности и

в ^ я П п Г о3 стР°ително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени
i
" яРа ' адежда, Любов"
Сградата е разположена в УПИ II
' М- "Младост 4" по плана на гр. София, р-н „Младост". Обемъ^ на
строителството включва строително-монтажни работи - топлоизолация
стени, като същите са подробно описани по видове и количества в
приложената КС - приложение №1А, на цялата сграда на ОДЗ № 188
(състояща се от 4 сгради с идентификатори: 68134 4082 313 1
68134.4082.513.2; 68134.4082.513.3 и 68134.4082.513.4)
И.2 .5 ) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
63 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

63

1
2
□

63

показател Срок за изпълнение
показател техническо предложение

10
40

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
Цена - Тежест: 21

50 %
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_________ а посочени само в
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

105333.33

Валута:

нгм

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обша максимппнп
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
' "
систем,! за покупки"'0'1' “

” 0рЪЧКаТа'

р споразумение „ли д „ „

Продължителност в месеци:_______ или Продължителност в дни- 35
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не [

поканениФОРМаЦИЯ ° ТН° СН° огРаничение за броя на кандидатите, които ще бъдат

(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II. 2. и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □ Не №
Да □

Не [

УНП: B7cd00b-e7ff-4ac2-bc95-88bbR013dcb
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_________________________
Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □

Не

Н.2.14) Допълнителна информация:

Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава
35 календарни дни. Оценката на офертите за Об. поз. № 1 се извършва
според обявения критерий за възлагане: оптимално съотношение
качество/цена, съгласно чл . 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, определена след
комплексна оценка на следните показатели: Срок за изпълнение —
10%;Техническо предложение - 40 %; Ценово предложение - 50 %.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив,
топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус"
Обособена позиция №:
2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Обособена позиция № 2 : Извършване на строително-монтажни работи -ремонт
на покрив и топлоизолация на външни стени в 11 ОДЗ „Мики Маус" -адрес
София, жк. Младост 1, Зад Бл. 18.
код NUTS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Обособена позиция № 2 : Извършване на строително-монтажни работи -ремонт
на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ
„Мики Маус".Сградата е разположена в УПИ VII, кв. 12, м. „Младост 1"
по плана на гр. София, р-н „Младост". Обемът на строителството включва
строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация стени,
ремонт на тераси, като същите са описани подробно по видове и
количества в приложената КС - приложение №2А, на цялата сграда на ОДЗ №
11 (състояща се от 4 сгради с идентификатори: 68134.4082.191.1;
68134.4082. 191.2; 68134.4082.191.3 и 68134.4082.191.4).
Н-2 -5 ) Критерии за възлагане
Ю Критериите по-долу
^ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2°

1

Срок за изпълнение- П1

2
Техническо предложение- П2
п Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
К] Цена - Тежест: 21

]_д
40

50 %
□

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка______
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
211250.00
Валута:

иь
BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: f47cd00b-e7fr-4ac2-bc95-88bbf2013dcb
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система за покупки
Продължителност в месеци:
или
Начална дата:
дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг

или Продължителност в дни: 70

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □ Не Н

поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:___

. / Максимален брой:

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________
И.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □ Не Н
Да □ Не [

II.2.12) Информация относно електронни каталози
[^Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_____________
П.2 .13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ Не [

II.2.14) Допълнителна информация:

Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава
70 календарни дни. Оценката на офертите за Об. поз. № 2 се извършва
според обявения критерий за възлагане: оптимално съотношение
качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, определена след
комплексна оценка на следните показатели: Срок за изпълнение —
10 -s;Техническо предложение - 40 %; Ценово предложение - 50 %.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1 _________
11.2.1) Наименование: 2

Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент
Аркадиевич Тимирязев"
Обособена позиция №:

3

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2
Н-2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка
и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131
СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” -адрес гр. София, ж к .

УНП: f47cd00b-e7fF-4ac2-bc95-88bbf20 i 3dcb
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код NUTS:1 BG411_____________ ________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка
и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131
СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев" -изготвяне и съгласуване на проект,
строително монтажни работи - демонтаж на съществуваща абонатна станция,
изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация. Сградата е
разположена в УПИ I, кв. 8, м. „Младост 4" по плана на гр. София, р-н
„Младост".
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
Ц Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Ц Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
СИ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____ ________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

2500 0.00

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:_______ или Продължителност в дни: 65
или
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг__________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

дар

Не £3

П*2 .9 ) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________
II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д а Р Не ЕЗ
Да □

Н еХ

11.2.12) Информация относно електронни каталози
РОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог____________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ Не ЕЗ

II.2.14) Допълнителна информация:
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За обособена позиция № 3 обществената поръчка се възлага въз основа на
икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане: „най-ниска
цена".

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие________________________________
111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособени позиции от 1 и 2 : Участникът трябва да е вписан в
Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета
категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно
законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват
на дейности.
За обособени позиция 3: Участникът трябва да е вписан в Централния
регистър на Камарата на строителите за трета група, трета категория
строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно
законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват
на дейности.
Документи за доказване
За обособени позиции от 1 и 2 -Копие от Удостоверението за регистрация
в ЦПРС за строежи минимум I-ва група, Ill-та категория, заверено с
„Вярно с оригинала" или съответния еквивалентен документ.
За обособени позиция 3: -Копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС
за строежи минимум Ill-та група, И Г-та категория, заверено с „Вярно с
оригинала" или съответния еквивалентен документ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието
с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е
предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата,*
•
изпълняващо строителство, трябва да имат съответната регистрация.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

СИ

!• За обособени позиции от 1 до 3: Участниците трябва да притежават
застраховка „Професионална отговорност на строителя" по ч л . 171 от ЗУТ
с минимална застрахователна сума в размер съответстващ на категорията
на строежите, за която притежават регистрация съгласно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
2 . За обособени позиции от 1 до 3 : Всеки участник трябва да е
реализирал:
• За обособена позиция 1 - минимален общ оборот, включително минимален
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база
годишните обороти, за последните три приключили финансови години в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си в размер на 210 000,00 ( двеста и десет хиляди) лева, от
който
105 000,00 (сто и пет хиляди) лева в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката.
•За обособена позиция 2 - минимален общ оборот, включително минимален
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база
годишните обороти, за последните три приключили финансови години в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си в размер 422 000,00 (четиристотин двадесет и две хиляди)
лева, от който
211 000,00 (двеста и единадесет хиляди) лева в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
•За обособена позиция 3 - минимален общ оборот, включително минимален
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база
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годишните обороти, за последните три приключили финансови години i
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си в размер на 50 000,00 (петдесет хиляди лева) лева, от
който
25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. За доказване на изискването по т. 12.1. от докуемнтацията: Заверено
копие на Валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, заверено с „Вярно с
оригинала''.
2. За доказване на изискването по т . 12.2. участниците представят копие
от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква,
заверени с „Вярно с оригинала'' и подпис
на представляващия участника, както и справка за оборота от
строителство, съгласно Образец № 2.4. към настоящата документация.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже
своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието
с критерия за подбор по т.12.2. се доказва от обединението участник, а
не от всяко от лицата, включени в него.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ
които възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието
с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е
предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата
изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка
'
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят
на^съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката
к о и т о щ ^ з п ъ л н я в а т , и за тях да не са налице основания за о т с т р а н я в а
“ 1.1-3 ) Технически и професионални възможности
□ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката*, през
последните 5 /пет/ /2011,2012,2013,2014 и 2015/ години /приемат се и
договори приключили през 2016 година към датата на подаване на
фертата
участникът трябва да е изпълнил не по-малко от 1 /един/
договор като изпълнител.
/един/
^Забележка: Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези
на поръчката" следва да се разбира:
И
За обособена позиция 1 - Дейности включващи топлоизолация на сградиобособена позиция 2 - Дейности включващи изграждане и/или ремонт на
покриви и топлоизолация на сгради;
ремонт на
За обособена позиция 3 - Проектиране, изработка и монтаж на абонатни
станции и въвеждане в експлоатация;
аоонатни
и ' 1 з П 1 ^ 7 П п Г еДВа Да притежават валидни сертификати ISO 9001:2008
и ISO 14001.2004 или еквивалентни с обхват строителство, за доказване
ги представят заверени "Вярно с оригинала". Сертификатите трябва да са
е в ш п р ™ °Т Н63ависими лица' които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за
с т р а н Г Г м н о г Г °Т ДРУГ На™
ен орган по акредитация, който t
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за с-ьответната
и л „ да
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отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от
Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени
от органи, установени в други държави членки.
3.Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети
технически лица, които ще използват за извършване на строителномонтажни работи, а именно:
- Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети
технически лица и персонал, който екип да е предвиден за изпълнение на
поръчката и да включва:
За обособена позиция 1-Технически ръководител, със строително-инженерно
образование и стаж минимум 5 години и минимум 8 бр. работника с
кавалификация подходяща за предмета на поръчката, наети на трудов или
граждански договор
За обособена позиция 2- Технически ръководител , със строителноинженерно образование и стаж минимум 5 години и минимум 15 бр.
работника с кавалификация подходяща за предмета на поръчката, наети на
трудов или граждански договор
За обособена позиция 3- Експерт по специалност „ОиВ", инженер с трудов
стаж минимум 5 год. и инимум 4 работника с кавалификация подходяща за
предмета на поръчката, наети на трудов или граждански договор.
За доказване е необходимо да представят списък на персонала - Образец №
2.6, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност.
Критериите за подбор за подробно описани в докуемтацията за настоящата
обществена поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. За доказване на изискването по т. 1 участниците представят Списък
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (по
Образец № 2.5), 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.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието
с критерия за подбор по т.1 от настоящите се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;
Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по
стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция Българска служба за акредитация" или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи
за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3. Списък на персонала - Образец № 2.6, в който посочват лицата и
тяхната професионална компетентност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
(^Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
[^Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места_____
III.2) Услоиия във връзка с поръчката
111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
[^Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:_____
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Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора за обществена поръчка без включен ДДС за всяка една обособена
позиция.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата
на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по
посочената в настоящата документация сметка на възложителя или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова
гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя
за сметка на трето лице - гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на
застраховката. Условията за изпълнение са подробно описани в
документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
□ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала който
отговаря за изпълнението на поръчката_______

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.i) Описание
IV. l.i) Вид процедура
□ Открита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателна процедура с договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
[55Публично състезание___________
м к 3пк11НфОРМаЦИЯ относно рамково споразумение или динамична система за
□ Т ази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□ Рамково споразумение с един оператор
□ Рамково споразумение с няколко оператора
_
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
□Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни
че™щ1агодиниаМК° ВИ СП0ра3уМения " обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
ч> рвчеиивреме
□ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
F
IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури е
договаряне)
*
1
□ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, оез да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
□ Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
— Ществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Не 55
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(GPA)

~

~

ГУ. 2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
к у п у в а н а ) ____________________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04.08.2016 дд/мм/гггг____________________________
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4
дд/мм/гггг_______________

1\ .2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
□Английски
Български
□ Гръцки
□Датски
П Естонски

□ Ирландски
□ Испански
□ Италиански
□Латвийски
ПЛитовски

□ Малтийски
□ Немски
□ Нидерландски
□ Полски
I IПортугалски

I IРумънски
I IФренски
I |Словашки
□Хърватски
□Словенски
□ Чешки
□Унгарски
□ Шведски
|Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:________дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.08.2016 дд/мм/гггг
т\/гппт1
'
Местно време: 11:00
Място: гр. София, район Младост, ул .Св. Преображение №1, ет. 3, заседателна зала;
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2*1

Да □ Не И

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□ Ще се прилага електронно поръчване
□ Ше се използва електронно фактуриране
□ Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците в процедурата. Възл
отстранява от участие в процедурата за възлагане на общ.пор. участник
когато: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по ч л . 108а, ч л . 159а - 159г, чл. 172, ч л . 192а, чл 194 1 1 1 ' 4J^:,219 " 252' ч л - 253 - 260' чл- 301 - 307, Ч Л . 321, 321а и чл.
J3X
ооое от НК; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т . 1, в друга
държава членка или трета страна; има задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законод-то на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; е налице
неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; е установено,
че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
УНП f47cd00b-e7fT-4ac2-bc95-88bbf20 1 3dcb
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критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;е установено с влязло в сила
наказ.постановление или съдебно решение, че при изп-е на договор за
общ. пор. е нарушил ч л . 118, ч л . 128, чл. 245 и ч л . 301 - 305 от КТ или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен; е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен; обявен е в несъстоятелност или е в производство по
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на ч л . 740 от ТЗ,
или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен; доказано е, че е виновен за
неизпълнение на договор за общ. пор. или на договор за концесия за стро
-во или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;опитал е да:а) повлияе на вземането на решение от страна на
възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането,
включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,
или б) получи информация, която може да му даде неоснователно
предимство в процедурата за възлагане на общ.пор.2 .Възложителят
отстранява от участие в процедурата участник, който: е регистрирано
дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано
лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум - участник в
настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим по см. на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС,
освен ако попада в изключенията на чл.4 от същия з-н.З.Когато опр.
изпълнител е неперсонифицирано обединение на ФЛ и/или ЮЛ, договорът за
общ. поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението
е установено. 4. Място за получаване на оферти: Столична община район
Младост , П.К. гр. София, ж.к. „Младост 3", ул. Свето Преображение №
1; 5. Срокът на валидност на офертите за всяка една от обособените
позиции е 180 (сто и осемдесет) календарни дни (шест месеца), считано
от крайната дата за подаване на офертите.
VI.4) Процедлри по обжалване
VI.4 -1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 1(
Град:

Пощенски код:

София

Държава:

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadminBcpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование:
Пощенски адрес:
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1 рад:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подаде в 10 дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2___________________
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 07.07.2016 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1
2
4
20
'

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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