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□ Проект на обявление
^Обявление за публикуване

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

СО район Младост

0006963270614

Пощенски адрес:

ул. Св. Преображение №1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1712

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Аделина Занкова

+359 8777141

Електронна поща:

Факс:

office@so-mladost.com

+359 28772038

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

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

http://so-mladost.com/buyer/
1.2) Съвместно възлагане
I IПоръчката 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_____________________________________________________
^Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://so-mladost.com/
□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)________ __________________________________________
Допълнителна информация може да бъде получена от
^Горепосоченото/ите място/места за контакт
Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
______________________________________
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
Е горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
_ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
1.4) Вид на възлагащия орган
□ Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
□ Национална или федерална агенция/служба
Ю Регионален или местен орган
□ Регионална или местна агенция/служба____

□ Публичноправна организация

□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р уг тип:______________

1.5) Основна дейност
^О бщ и обществени услуги

| |Настаняване/жилигцно строителство и места
за отдих и култура
| |Отбрана______________________________| |Социална закрила____________________

УНП: f9659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5
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0 Обществен ред и безопасност
□ Отдих, култура и вероизповедание
□ Околна среда
□ Образование
□ Икономически и финансови дейности
□ Друга дейност:______________
[□Здравеопазване_____________________________

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. i) Обхват на обществената поръчка___________
11.1.1) Наименование:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА CO Р-Н „МЛАДОСТ"
Референтен номер: 2___________________

П.1 .2) Основен C P V код:
Допълнителен CPV код: 1 2

71000000

11.1 .3) Вид на поръчка
□ Строителство_______ □Доставки__________ ^Услуги__________ _____________
11.1 .4 ) Кратко описание:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ
БРАЗУВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА СО Р-Н „МЛАДОСТ" ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА
ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
НАСЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:1. 144
СУ „Народни будители''- СУСП, жк.Младост 3, у л .''Бъднина" №1, 2. ДГ №26
„Калина", жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №70 „Пролет", жк. Младост 3 ул."Бъднина" №3".ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 У„Симеон
Радев" /две сгради/, жк. Младост -1 А, у л . „Ресен" №1, 2.ЕНЕРГИЙНО
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.
74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно
копитце”, жк.Младост 3 до бл. 375 и ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ,
СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗЕЕ НА ОБЕКТ:2 броя водогрейни котли
II.1 .5 )Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС:
71333.33
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)______

II.1 .6 )Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Ш а
□ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
ЦЗвсички обособени позиции
I Iмаксимален 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 II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________
11.2 .1) Наименование: 2
1 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО Ч Л . 169, А Л . 1 (Т. 1 - 5 )
ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НАСЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ЗА
Обособена позиция №:

1

И.2,2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPVкод: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

71000000

II.2.3) Място на изпълнение

УНП: f9659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5
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Основно място на изпълнение:

град София, р-н Младост: 145 ОУ „Симеон Радев"/две сгради/, ж к . Младост
-1 А, ул. „Ресен" №1
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 №1 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО Ч Л . 169, А Л . 1
(Т. 1 - 5 ) ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НАСЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ
И ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:
1. 144 СУ „Народни будители"- СУСП, жк.Младост 3, ул."Бъднина" №1,
2. ДГ №26 „Калина", жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ №70 „Пролет", жк. Младост 3 ул."Въднина" №3".
За всички обекти от предмета на Обособена позиция №1:
Дейност 1: Архитектурно заснемане:
Изготвяне на архитектурни заснемания.
Дейност 2: Техническо обследване:
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики
за обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5 ) от ЗУТ
и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно
Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
] Критерий за качество - Име: / Тежест: 122°
] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
ЕЗ Цена-Тежест: 21
] 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:

60000

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: 40
или
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг_________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Q Не Ю

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(сизключение 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_________________________________________ Да I I Не М
II.2.и ) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

УНП: »659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5

Да □ Не £3
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц 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 ЕЗ

II.2.14) Допълнителна информация:

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

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ:
145 ОУ„Симеон Радев" /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен" №1,
2.ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙ
Обособена позиция №: 2
2

И.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
71000000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
град София, р-н Младост, 145 ОУ„Симеон Радев", жк. Младост -1 А, ул.
„Ресен" №1,ДГ 178 „Сребърно копитце", жк.Младост 3 до бл. 375 и 82 ОУ
„Васил Априлов", кв Горубляне „
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)
За обектите по Обособена позиция №2:
Обект 1: 145 ОУ „Симеон Радев"/две сгради/, ж к . Младост -1 А, у л .
„Ресен" №1
Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата:
Изпълнение на актуализация на извършено обследване за енергийна
ефективност с предписани необходимите енерго спестяващи мерки за
постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност
съгласно условията и реда, определен от Закона за енергийната
ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за
енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., в сила от
07.03.2016 г.
с цел кандидатстване но европейски и национални
оперативни програми за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на обект 145 ОУ „Симеон Радев"/две сгради/, ж к . Младост -1
А, ул. „Ресен" №1
Дейност 2: Изготвяне на Доклад и Сертификат за енергийни
характеристики на сградата, съгласно чл.48 от ЗЕЕ по реда на Наредба №
Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.
Обект 2: ДГ 178 „Сребърно копитце", жк.Младост 3 до б л . 375
Дейност 1: Изпълнение на енергийно обследване на ДГ 178 „Сребърно
копитце", жк.Младост 3 до бл. 375 за доказване на постигнатите
енергийни резултати от въведени мерки за енергийна ефективност,
съгласно ч л .74 от Закона за енергийна ефективност с цел получаване на
Удостоверение за енергийни спестявания, съгласно чл.74 от Закона за
енергийна ефективност.
Дейност 2: Доклад от извършеното обследване.

УНП: f9659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5
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Обект 3: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил Априлов", кв Горубляне
Дейност 1 : Проверка на 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил
Априлов”, кв Горубляне, съгласно чл.50, ал.1 и ал.2 от Закона за
енергийна ефективност (ЗЕЕ) с извършване на оценката , съгласно чл.50,
ал.3 от ЗЕЕ, както следва: оценка на: 1 . състоянието и функционирането
на достъпните части от отоплителните инсталации на сградите,
включително водогрейните котли, системите за управление на
топлоподаването и циркулационните помпи; 2 . коефициента на полезно
действие на водогрейните котли - само за водогрейни котли с единична
номинална мощност над 50 kW и 3. оразмеряването на водогрейните котли в
съответствие с нуждите от отопление на сградата.
Дейност 2: Доклад, съгласно чл.56 от Закона за енергийната ефективност
от извършеното обследване ■______________________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане

£3 Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест: 122°
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
£3 Цена - Тежест: 21
] 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:

11333.33

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
систем а за покупки
Продължителност в месеци:_______ или Продължителност в дни: 40
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Q Не £3

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

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

П.2.Ю)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_________________________________________ Да Q Не [>3
II. 2. и) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да □ Н еХ

И.2.12) Информация относно електронни каталози

Q Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог________________________________________________________
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка спроект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: f9659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5

Да О Не £3
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.i) Условия за участие___________________________________________________
III. l.i) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
5 .1 .Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на

професионална дейност:
За Обособена позиция №1: Участниците следва да отговарят на
изискванията на чл. 176 в от ЗУТ (Да притежават лиценз от министъра на
регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл.
166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна
проектантска правоспособност), а за чуждестранни лица в аналогични
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени.
За Обособена позиция №2: Участниците следва да отговарят на
изискванията на чл. 43 от ЗЕЕ (да притежават удостоверение за всписване
в Регистъра на АУЕР по чл.43, ал.3 от ЗЕЕ), а за чуждестранни лица в
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в
която са установени.
За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност при подаване на оферта Участниците следва да
попълват информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква А "Годност"
в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква
от участникът избран за изпълнител трябва да представи:
За Обособена позиция №1
1.
Копие на валидно удостоверение по реда на наредбата по чл.166, ал.
2 от ЗУТ, а за проектанти валидно удостоверение от различни
специалности с пълна проектантска правоспособност.
Когато обследването се извършва от консултант, в състава му следва да
се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част
"Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от
ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност,
издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз,
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им следва да
се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част
"Конструктивна", които отговарят на изискванията на ч л . 142, ал.10 от
ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска
правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по
чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да
извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
За обособена позиция №2
2.
Копие на валидно удостоверение по реда на чл. 4 4 от Закона за
енергийната ефективност или документ, удостоверяващ правото да
извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III. 1.2) Икономическо и финансово състояние
Q Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
__________________________________
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Не се изискват
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Не се поставя изискване
III. 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:

В подкрепа на посочените изисквания участниците да представят:
-списък на услугите, които са идентични или сходни е предмета на
обществената поръчка за съответната обособена позиция, за която участва
с посочване на стойностите, датите и получателите за последните три
години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът следва да
попълни в Приложение №2 /ЕЕДОП/ част IV, буква В, т.1б.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

В съответствие с ч л . 63, от ЗОП, относно техническите и професионални
способности:
-Участникът следва да е изпълнил най-малко една услуга с предмет и
обем, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за
която участва, за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата.
Забележка: Под услуга със „сходен" предмет и обем да се разбира:
За Обособена позиция №1 Изпълнение на заснемане, техническо
обследване и съставяне на технически паспорт на сгради.
За Обособена позиция №2 Изпълнение на енергийно обследване за
съставяне на сертитификат за енергийните характеристика на сграда,
оценка на постигнати енергийни резултати н сграда или единични мерки и
Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с
водогрейни котли и климатични инсталации в сгради
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) Условия във връзка с поръчката 2______________________________________
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:

Всички условия за изпълнение на настоящата поръчка са описани в
Техническите спецификации,
документацията за обществената поръчка и проекта на договор /Приложение
№5/, които са публикувани на интернет страницата на Възложителя,
рубрика "Профил на купувача"
111.2.3) 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
ГУ.l) Описание__________________________________________________________
IV. 1.1) Вид процедура
□ Открита процедура

I Ускорена процедура
Обосновка:
□ Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателна процедура с договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:

УНП: f9659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5
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[^Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
^Публично състезание_______________________________________________________
IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
□ 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
□ Т ази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
П Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи____
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
□ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти_____ ___________________________________ ___________
IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
□ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без 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)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(

G

P

A

)

Да □ Не Ю

______________________________________________________________________________________

IV. 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
купувача)_____________ ____________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Местно време: 18:00
Дата: 22.08.2017 дд/мм/гггг
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати
_дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
□Английски
^Български
□ Гръцки
□Датски
□ Естонски

□ Ирландски
□ Испански
□ Италиански
□Латвийски
| |Литовски

□ Малтийски
I |Немски
□ Нидерландски
□ Полски
□ Португалски

□ Румънски
□ Словашки
□ Словенски
□Унгарски
□ Фински

□ Френски
□Хърватски
□Чешки
□ Шведски

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: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.08.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 18:00
Място: гр. София, бул. „Св.Преображение” № 1,зала в административна сграда на СО р-н Младост
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както
представители на средствата за масово осведомяване, след легитимация.
Представител на участник се допуска след представяне на документ за
самоличност и съответно изрично пълномощно ... продължава в т. 12 на
раз. VI.3
______________________
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI.l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Да □ Не М

VI.2) Информация относно електронното възлагане
i |Ще се прилага електронно поръчване
ЦЩ е се използва електронно фактуриране
I IЩе се приема електронно заплащане_______________________________________________
VI.з) Допълнителна информация: 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник: за който са
налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от
ЗОП; както и за който са налице следните специфични национални
основания:обстоятелствата по чл.З, т. 8 и ч л . 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; осъждания за престъпления по чл.194208, ч л . 213а-217, чл.219-252 и ч л . 254а-260 от Наказателния кодекс,
както и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са
осъдени в друга държава членка или трета страна; наличие на свързаност
по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпореди на ЗОП
между участниците в конкретната процедура.Възложителят допуска
възможността по чл.55, ал.4 от ЗОП.2.Възложителят изисква от участника
определен за изпълнител да предостави документ за внесена гаранция за
изпълнение, която обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията за
изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора в лева без ДДС.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение са уредени в проекта на договор /Приложение № 5/, неразделна
част от документацията за обществена поръчка;3 .Възложителят предоставя
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи по
поръчката. Документацията за обществена поръчка е публикувана на
интернет страницата на СО р-н Младост4.При промяна в датата, часа или
мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез
"Профил на купувача"(нов) в електронната преписка на поръчката наймалко 48 часа преди новоопределения час;5 .Възложителят определя
ограничен финансов ресурс. Участник, предложил цена за изпълнение на
поръчката, по-висока от предварително определения финансов ресурс за
конкретна обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата
по съответната обособена позиция.6.Офертите се разглеждат по реда на
чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.7 .Участниците могат да подават
оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. В случай,
че участник подава оферти за повече обособени позиции, документите,
които са общи за тях се поставят в офертата на обособената позиция,
която е с най-малък номер. В офертата на следващата обособена позиция в
опис на документите (Приложение № 9) се отбелязва, че тези документи се
намират в офертата по обособена позиция с най-малък номер.8 .Условия и
начин на плащане- За Обособена позиция №1:Авансово плщане 20% от
стойността на договора банков превод в рамките на 15 (петнадесет)
календарни дни след подписване на договор и представяне на гаранция в
размер на 100% от авансовото плащане и оригинална фактура.
Окончателно плащане 80% от стойността на договора банков превод в
рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата,
срещу представена оригинална фактура, окончателен доклад и двустранно
подписан приемо-предавателен протокол.
За Обособена позиция №2:100 % банков превод в рамките на 30 (тридесет)
календарни дни след извършване на услугата, срещу представена
оригинална фактура, окончателен доклад и двустранно подписан приемопредавателен протокол.Срокът за плащане започва да тече от датата на
постъпване на последно представения от горепосочените документи в
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деловодството на СО р-н „Младост"9 .Когато участник подава оферта за
повече от една обособена позиция се допуска представяне на едно
заявление за участие.10. Възложителят изисква от участника при
изготвяне на офертата да са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" от
ППЗОП.11.продължава от раз. IV.2.7 /оригинал или копие, заверено
"Вярно с оригинала" от участника/ {извън случаите на законно
представителство по силата на документите за регистрация
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация :
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 1S
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ч л . 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението
за изменение или за допълнителна информация. Жалба се подава до
Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието
решение, действие или бездействие се обжалва.
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

УНП: S659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5
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Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Дата: 31.07.2017 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
21

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

УНП: »659dee-9c9a-47de-b622-93e2b92867c5
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