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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОИ

Възложител: СО р-н Младост 
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01264 
Адрес: гр. София, ул. „Св. Преображение“ №1, ж.к. „Младост“ 3 
Лице за контакт: Александър Несторов -  ст. юрисконсулт 
Телефон: 02/8777141 
E-mail: office@so-mladost.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да Гх1 Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
П Друг адрес, (моля, посочете друг адрес)
П р и е^ ^ н адок ументи и оферти по електронен път: Д Да \х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[X] Доставки 
[] Услуги

л Ж ^ н Г ' Х ^ ь И;’Д,^ ^ л г Д  пътнически
ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТдГ v S l HA РАЗРАБОТКА ЗА 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРИ VPF Г и Д Л п и .ДЕМОНТАЖ НА 
АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПГГПЛ  ̂а ттм2 Н̂ Ж НА НОВИ 
СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА ОБСЛУЖВАШМ иЦД Я’ СЕрТИФИЦИРАНЕ Иж.к. МЛАДОСТ 1“ ЖВАЩИ ПАСАРЕЛ НАД бул. „АЛ. МАЛИНОВ“ в

Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е лостяпк-я и  

асансьорна уредба, като изпълнението включва следните дейности “  ДЮ броя
т * Демонтаж на съществуващата асансьорна уредба-

изискванията3на ̂ А РЕД Б^Гк^^от^ юни *2̂ Ю9Нг ̂  “ Д “ “ “  И * * *  сътласно
уредби в жилищни и общественообслужващи сгради'(да " б р Т ^ О Ю г з Т “ 1™  
техническите изисквания към продуктите /ДВ бр 93 от 200бг / „ н И 
изискванията на действащите иазпопепби „ J -002г./ и съобразена с
съдържащ: ™  разпоредби в Република България за реализиране на обекта,
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монтажен чертеж с основните размери; 
спецификация на окомплектовката; 
обяснителна записка; 
електрическа схема-принципна; 
техническо описание на ел. схема; 
инструкция за експлоатация; 
инструкция за техническо обслужване;
съгласуване и одобрение на проектната документация от специализираните органи;
• доставка и монтаж на нова асансьорна уредба;
• доставка и монтаж на пусково-предпазна апаратура и командно табло- 

•ремонт на носещата метална констркция, направа на инсталация на шахтата и всички
допълнителни елементи, необходими за осигуряване на нормалната и безопасна работа 
на асансьора и съответтсвие с съгласно EN81;

• доклад за оценяване на съответствието на асансьорната уредба и нейните предпазни 
устройства и узаконяване от органите на ДАМТН;

• регистрация на асансьорната уредба от органите за технически надзор, 72 часова проба и 
въвеждане в експлоатация;

• Сервизна поддръжка в рамките на предложения гаранционен срок на асансьорите
които не може да е по-малък от 24 месеца. ’

Код по С РV: 42416100 Асансьори за хора
СрОК за ™™тение на пръчката- Максималният срок за изпълнение на поръчката е 150 
календарни дни. н

Място на извършване:
Мястото за изпълнение на поръчката гр. София, СО район „Младост“, пасарел на 

бул. Александър Малинов“, ж.к. „Младост“ 1.

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 70 000,00 лв. без ДДС
Финансирането на обществената поръчка е осигурено от бюджета на Столична Община. 

Обособени позиции: не

Прогнозна стойност (70 000 ) лева без ДДС;

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когото е приложимо):
процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници 

—  ИЛИ ЧуЖД6СТРанни Ф^ически или юридически лица, включително техни обединения, 
„ тговаРят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) Закона за 

устройство па територията (ЗУТ), Закон за камарите па архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Закона за камарата на строителите (ЗКС) Закона за
Ш У К и Г ъ Г С1ЪР <ЗТР)' 3аК0На За « установяване „а конфликт на интереси
(311УКИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
р жим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
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както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обява за поръчка.

в т.ч.:

основание за неговата надеждн^т^вшреки^аличието^^съотъетното

дейност:Правоспособност за упражняване на професионална

Удостоверение за регнстарция за упражняване на дейности - ремонт, поддръжка и 
преустройство на съоръжения с повишена опасност съгласно „Наредбата за безопасна 
експлоатация и технически надзор на асансьори” ПМС - №75/2003 г •

В - У - й ,  че участникът участва като обединение/консорциум достатъчно е един член на 
динението/консорциумът да има такава регистрация, ако участва чуждестранно юридическо 

лице то следва да представи документ съобразно националното си законодателство - доказва се 
с копие от документа за регистрация. Участниците чуждестранни лица представят еквивалентен 
документ вписан в съответен регистър в страната в която са установени; еквивалентен

^ Г в “ в Р № ц Т Г критерии за подбор- ое УД0С10вер“ от

| Доказва се със:

I Копие на валидно удостоверение или екв. документ удостоверяващ регнстарция за
упражняване на дейности - ремонт, поддръжка и преустройство на съоръжения с повишена 

I ПМС № 7 5 ™ ?  Р “  6е30пасна експлоатация и техпически надзор „а асансъори”

Икономическо и финансово състояние:

I  Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност - 
проектиране „ строителство по чл.171, ал.| от ЗУТ е минималната застрахователна сума
в пппе/Г™ ° съответствие с чл'5 01 Наредба за условията и реда за задължително застраховане 

проектирането и монтажните дейности, предмет на поръчката.
тпябС'™ ЧС уЧаСТНИКЪТ 6 обеДинение, което не е юридическо лице, всеки член от обединението 
р бва да има застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейностите 

които ще извършва при изпълнението на обществената поръчка, освен ако в представения 
Д говор за създаване на обединението/консорциума е предвидено, че само някои от 
участниците в него ще извършват проектирането, и/или монтаж на съоръжения и/или СМР В
Г а с Г с ™ ; " з Г Т ” 0 ”  ПРеДСТаМНе"а Застрах°“ а -  професионална /тговор™ ! се 

само за тези участници в обединението/консорциума, които ще извършват 
проектирането, и/или монтаж на съоръжения, и/или СМР. ^

Когото участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнението на 
д е Г ” ~  Т°Ва ИЗИСКВаНИ6 Се пРилага и за подизпълнителите съобращушщ^и

Когато участникът е установен/регистриран извън Република България, застраховката за 
рофесионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал 1 от ЗУТ съгласно 

| законодателството на държавата, където участникът е установен/регистриран^участника
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Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с представяне на 
копие от застраховка „Професионалнаотговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна за 
чуждестранни участници, като професионалната дейност от застрахователните полицитрябва да 
съответства на предмета на участието на съответното лице в изпълнението на 
общественатапоръчка.

Застрахователната полица по чл.171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила най-малко 30 дни 
след изтичане срока на валидност на офертата.

В случай, че застрахователната полица изтиче по време на процедурата за избор на 
изпълнител или на изпълнението на договора, участникът прилага към офертата декларация 
(свободен текст), че действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от 30 дни след 
изтичанетона договора за възлагане на обществената поръчка

КРИТеРИИ “  П0Дб0Р’ се -  участника

I Доказва се със:

отговорност-'0 ^  НаЛИЧИе На валидна застрахователна полица за застраховка "Професионална

Участникът да декларира, че ще поддържа актуална застраховка „Професионална отговорност“ 
през целия срок на действие на договора. F

[ Технически и професионални способности:
i „ 1 ВСеКИ Участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните
минимални изисквания за технически и професионални способности:

1,1' п , Участникът тРябва Да има през последните три години, считано от дата на подаване 
на офертата изпълнени и приети доставки сходни с предмета на настоящата поръчка 
проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на пътнически асансьори уредби/ с 

включени сходни с предмета на поръчката дейности.

,Доказва се със:

c t “ r a На ТеХНИЧеСКИте си възможности представя списък на изпълнениете дейности 
сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните три години, считано от дата на

|О бХ еце№7а °ФерТаТа’ ПрИДРуЖеИИ С Доказателства за изпълнените доставки - попълва се

1.2 Участниците да бъдат сертифицирани по стандарт EN ISO 9001-2008 или 
еквивалентен, с обхват на сертификация: Проектиране, производство, доставка монтаж и 
сервиз на електрически асансьорни уредби или еквивалент.

I критерии за под6ор- се удостовеР“ а 01 участншш
Доказва се със:

копие „а валиден сертификат/удоетоверение или екв. документ удостоверяващ наличие на 
| внедрена система за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и.

i J - 3 Участникът да разполага с инженерно-технически състав и изпълнителски 
алифициран персонал /технически правоспособни лица/ за изпълнение на поръчката R

здравословЗТ (?еЛН° Да СС ВКЛЮЧИ ЛИЦе опРедалено ®  °тговяра за спазане на Закона'за здравословни и безопасни условия ня тпуп ("зчкл/тл ,» „ “

у • Наредба за безопасната експлоатация и техническия
4



надзор на асансьори, притежаващи документи за правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 
17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на 
професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” (обн - ДВ бп 9 
от 30.01.2001 г.; в сила от 02.03.2001 г.). • Д , р.

** По преценка на участника могат да бъдат предложени по-голям брой квалифицирани 
лица, покриващи посочените минимални изисквания на Възложителя.

Доказване
Списък на инженерно-технически състав, основния изпълнителски квалифициран 

персонал /технически правоспособни лица/ на участника, определен за изпълнение на 
поръчката с посочване на трите имена, квалификация, притежавани документи за
правоспособност с посочване на номер на документа, дата на издаване, валидност и издател и 
по Образец № 8

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на1 - ■' - j a ppj^iai
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

В слУчаи’ че участникът е обединение, което не е юридическо лице, това 
изисквание трябва да бъде изпълнено общо от обединението, а при участие на 
подизпълнители изискванието се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа, при спазване на всички изискания, заложени в ЗОП.

Доказателствата за съответствие с критерия за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал 5 
ог 3011 (Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата.) и в случаите по чл. 67, ал 6 от ЗОП Преди 
сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен 
за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива Участниците 
в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията 
на чл. оз от 3U11. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.

рети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние 
технически способности и професионална компатентност, само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит ще участват в изпълнението на поръчката Когато 
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че разполага с 
техните ресурси , като представи документи за поетите от третите лица задължения 
Участниците могат да посочат в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 
им възложат, като представят доказателства за поетите от тях задължения.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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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

I Критерий за възлагане:
| [X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: „Срок за изпълнение на поръчката“ Тежест: — 50%.
| Име: Предлагана цена“ - Тежест: -  50%.

I Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при 
критерии за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение 
качество цена, което се оценява въз основа на цената и срок на изпълнение.
Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този 
начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на 
поръчката от страна на потенциалния Изпълнител.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за 
оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.
Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата- 
КО = П1 х 50 % + П2 х 50 % '
Максиматно възможна оценка - 100 точки, тегловен коефициент 100%.
1 • Критерий за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта.
2. Показатели за оценяване:
П1-Срок за изпълнение на поръчката.
П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС. 
а. Указания за определяне на оценката по всеки показател.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта 

| .Комплексна оценка (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател - П
Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 
Срок за изпълнение - П1 100 50 %
Ценово предложение - П2 100 50%
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е- 
КО = П1 х 50 %+ П2 х 50 % '
Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО т е оферта 
получила наи-голям брои точки за КО се класира на първо място и т и Ф Р
3.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 :

^  ПРедаюженият от Участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни 
Максимален брои точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест иа показателя в

I ~ ш  ; а , ЦГ т о е2 °  °16° ™ Г  °ФертИТепо—  “  —  “  Ф—
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Където:
Ci е предложеният срок на изпълнение съгласно Техническата оферта на съответния участник- 
Спин е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на 
поръчката от всички допуснати до оценка участници.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени е изискването, срокът за изпълнение на 
поръчката да не е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни.
Възложителю ^  ИЗПЪЛНСНИе над 150 каленДаРни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от

3.2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2:
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за I 
изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по I 
показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Цтт / ЦЕ) х 100 = (брой точки), 
където
Щ е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния 
участник.
Цтт е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от
участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на всички 
участници.
В процеса на оценяването, всички получени резултати, в следствие на аритметични 
изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.
В случаи, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 (включително) 
вторият знак остава непроменен. ь
В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително) 
вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра 
Например:

1 - ще бъде закръглено на 1,11;
1,115 - ще бъде закръглено на 1,12.

I Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи i 
правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 ог ППЗОП, Комисията провежда 
публично жребии за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако 
участниците не могат да бъдат класирани в съответствие е чл. 58, ал. 2 от ППЗОП

Срок за получаване на офертите:
I Дата: (26/07/2017) Час: [17:00]

Срок на валидност на офертите:
I Дата: (26/12/2017) Час: [ 17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:I Дата: (27/07/2017) Час: [11:00]

Място на отваряне на офертите: [гр. София, бул. „Св.Преопражение” № 1, зала 302]

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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
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Друга информация (когато е приложимо):
Срок на валидност на офертите: не по-кратък от 150 календарни дни от крайната дата за 

получаване на оферти.

Участниците трябва да представят оферта, която следва да 

отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя.

Оферта) а се изготвя по приложените към обявата образци, 

публикувани на интернет страницата на възложителя: http://so- 

mladost.com/buver/

1. Документи, свързани с участие в поръчката.
Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите се 
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;

“• Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на 
възложителя.

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на 
офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е 
приложимо.

4е се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 
са в незапечатана опаковка или в опаковка е нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 
подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 
списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

Офертите се изготвят на български език на хартиен носител.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни 
или да оттегли офертата си.
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Всеки участник има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
не може да подава самостоятелна оферта. друг участник,

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно 
участва само в едно обединение. физическо или юридическо лице може да

Свързани лица по 
съща процедура.

§ 1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и

Участниците могат при спазване на чл. 65 от ЗОП да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на изискванията на възложителя, 
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност.

2. Към офертата си участниците представят следните документи:

1. Опис на представените документи - по Образец № 1

2. Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява- Образец № 2;

3. Представяне на участника - по Образец № 3

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - по Образец № 4;

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 5

5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

6. Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо

7. Декларация /свободен текст/ от участника, че при сключване на договора ще предостави 
заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от 
ЗУТ и че ще поддържа актуална застраховка „Професионална отговорност“ през целия срок на 
действие на договора

8. Декларация /свободен текст/ от участника, че при изпълнение на поръчката ще бъде в 
състояние да прилага система за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или 
еквивалентно/и с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката, като ще предостави 
копие на съответния сертификат при сключване на договора.

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици- по Образец 
,V°9. ^

11. Техническо предложение, съдържащо:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
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б> Техническа оферта за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
“ формаци™ ” ИЗИСКВаНИЯТа На вътожтеля -  Образец № 6 , съдържащо най- малко следната |

1 Програма за изпълнение на поръчката и линеен календарен график.

I Техническото предложение следва да включва следните задължителни елементи:

График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя под формата на диаграма или 
еквивалентно, като се разработва за всички дейности по дни.

Организация и план на работа за изпълнение на поръчката да съдържаща описание за 
предложената организация на работа на участника за изпълнение на поръчката, трудови и 
технически ресурси и тяхното разпределение във времето, както и мерките и подхода, който ще 
използва участника за отразяване на работата. Предложена технологична последователност на 
изпълнението на поръчката, трябва да кореспондира с тази отразена в Линейния календарен 
график / мрежови график с линейни графика. Мерки за опазване на околната среда 
Параметри на предложените от участника в офертата асансьорни уредби, при условията и 
изискванията посочени в Техническите спецификации и срок за изпълнение на поръчката. Към 
техническата оферта участниците прилагат документи удостоверяващи съответствие с 
изискванията на техническата спецификация.

Важно!!!

I 1' бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано
разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически 
допустимото закръгляване при изчисление.

I  2. Програмата за изпълнение и линейният график следва да обосновават предложения
от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде 
отстранен. А

Г ' Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на
отделните дейности и операции, както и противоречие с техническата спецификация или други 
условия, заложени в обявата или нормативен документ, уреждащ процса на изпълнение се I 
отстранява от участие в процедурата.

I 4. Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията I
към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него
не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. ^ у в

5. Ако Техническото предложение от офертата на участник, не съдържа някое от I
горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на 
техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, като 
неотговаряща на това предварително обявено условие.

участникът АГ  ° ТеХНИЧеСК°Т° предложение и/шш ■> някое от горните приложения, 
А г д пуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и
I уча™ие РЗаН0С™  “а предлаганите Дейности по изпълнение на поръчката се отстранява от
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8. декларация, че участникът ще сключи договор в указания срок;

9. декларация, че дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация, 

в [Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 6а; 

г)Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №66,

Д)Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд когато е 
приложимо - Образец №6в

12п Предлагани Ценови параметри - по Образец № 10 Участниците предлагат обща цена без 
ДДС за изпълнение на обекта на поръчката и цена за отделните дейности, съгласно образеца на 
ценовото предложение.

С тойността на предложените показатели на ценообразуване остават непроменени до края на 
изпълнението на договора.

-11ри изготвяне на ценовата си оферта участникът трябва да включи печалбата и всички свои 
разходи за труд, материали, допълнителни разходи, доставно-складови разходи, пренос на 
материалите до работното място и други.

-Единичните и общи цени, както и крайната цена, предложени от участниците да бъдат 
закръглени до втория знак след десетичната запетая.

- Възложителят ще отстранява от процедурата всеки участник допуснал аритметична грешка 
/неточност/ в ценовото му предложение, както и при несъответствие в общата стойност 
посочена в ценовото предложение, когато е приложимо.

При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща стойност, 
която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, 
закръглена до втори знак след десетичната запетая. "
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I И С ЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАЩИ ПАСАРЕЛ НАД бул АЛ
МАЛИНОВ“ в Ж.К. МЛАДОСТ 1“ Документите се представят лично от у « а  „ли оС 
упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, бул. „Св.Преопражение” № 1

ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранцията за добро изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора и се представя преди 
подписване на договора в една от следните, форми: 
парична сума; 
банкова гаранция;
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 
по избор на кандидата, определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се 
освобождава до 10 дни след приключване изпълнението на договора.

Плащане:
Авансово плащане в размер на 30 % в срок от 30 календарни дни, след получаване на I 
оригинална фактура от Изпълнител.
Междинните плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от цената за I 

изпълнение на доставката. Междинните плащания за изпълнение се извършват само за 
действително извършени и с необходимото качество видове работи в срок до 30 (тридесет)
календарни дни от датата на представяне на документи - авизо за произведен асансьор и 
оригинална фактура. 1

Окончателното плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на цената за 
изпълнение на договора се изплащат след приспадане на авансовото и междинни плащания от 

| общата стойност до 30 дни от подписване на:

1. Обобщен приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 7, ал. 2 с който се удостоверява,
I  че са изпълнени всички дейности по доставката, демонтажа, монтажа и пускането в 
експлоатация на съоръжението, съставен на база подписани всички предходни протоколи, 
касаещи отделните етапи на извършване на възложените дейности;

2. Регистрация на асансьорната уредба от органите за технически надзор и протоколи за I 
проведена 72-часова проба при експлоатационни условия;

3. Документ за гаранционна поддръжка, документ за гаранция на доставените уредби и 
документ за гаранция на извършените монтажни работи
4. Оригинална фактура, издадена от изпълнителя.

Сключване на договор
Възложителят сключва договор с класираните на първо място участници за всяка 

| обособена позиция, след представяне на:
-Гаранция за добро изпълнение;

I  -Документите по чл.67, ал.6 от ЗОП.

|При отказ от страна на класирания на първо място участник да сключи договор или не
представяне на необходимите докумнети или гаранция за добро изпълнение Възложителят,
предлага на втория по ред класиран участник сключване на договор за изпълнение на 

1 поръчката. 1
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Дата на настоящата обява ‘ ------------------------- --------------
Дата: ( /8/07/2017)

--------------------------- -------------------------
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Възложител J j  
Трите имена: ЗА кмет на 
РД09-156/12.07.2017 г. 
Длъжност: Кмет на р-н

гмгл А/ /  \ & / ' г

т
,Младост‘‘СО
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1А ПЕТРОВА- зам. кмет -  Заповед № РМЛ17-
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