ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ИЗИСКВАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
Предметът на обществената поръчка е „Ремонт на сграда №192 „Цех за
ремонт на АТТ” във ВР 1452 - Сливен на военно формирование 46700” въз основа на количествена сметка за обекта /Приложение № 12/.
II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Срокът за изпълнение на строително – ремонтните работи не може да
бъде по дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни считано от датата на
подписване на Протокол обр. 2 /за откриване на строителната площадка/ от
Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Местонахождение на обекта: гр. Сливен, военно формирование 46700.
III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.
1. Техническа спецификация - количествена сметка на видовете
строително – ремонтни работи, подлежащи на изпълнение, включени в
предмета на поръчката /Приложение № 12/.
2. Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на
строително – ремонтните работи да отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 2 и
ал. 3 от ЗТИП.
3. Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на
строително - монтажните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се
придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие,
изготвени на български език.
4. Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СРР да
не са по - кратки от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2
от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
5. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден до 09.07.2015 г.
във времето от 09:00 до 16:00 часа, след предварителна уговорка.
Лице за контакт Петър Петров тел. 0887210697.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
и чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ. Тези обстоятелства се удостоверяват с
декларации /Приложение № 6 и Приложение № 7/. При сключване на договор,
избраният за изпълнител трябва да представи документ издаден от компетентен
орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
2. Участникът да бъде застрахован за професионална отговорност за
строежи съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. В случай, че
участникът е чуждестранно лице, представя еквивалентни застраховки,
съгласно законодателството на съответната държава, в която е
установен/регистриран.
3. Участникът да е изпълнил поне 3 (три) броя строителство през
последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, който са
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Обектите да се
отразят в списък Приложение № 14.
4. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя и да има валиден талон за настоящата година.
5. Всеки участник представя само една оферта. Офертата задължително
трябва да съдържа всички видове работи, включени в количествената сметка.
Забележка: Варианти на офертата не се приемат.
6. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на
участника.
7. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се
отстранява от участие:
- не е представен някой от необходимите документи в раздел
„Съдържание на офертата";
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и чл. 55, ал. 7
от ЗОП и чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ;
- за когото са установени обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обстоятелства по чл. 4 от Закона;
- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя, включително, когато
офертата не обхваща всички видове и количества строително - ремонтни
работи, включени в количествената сметка за обекта;
- при констатирани грешки в стойностите, както в хоризонталните
редове, така и във вертикалните колони на Приложение № 2 - ценово
предложение;
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.
57, ал. 1 от ЗОП, включително когато пликът е прозрачен или не запечатан, или
с нарушена цялост.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Представянето на оферта за участие, задължава участниците да
приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация,
при спазване на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от
страна на участника води до отстраняване на съответната оферта.
2. За оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които
отговарят на изискванията, предвидени в тази документация.
Забележка: Варианти в офертата не се допускат.
3. Срок на представяне на офертите
Крайният срок за представяне на офертите е до 16.00 часа на 10.07.2015г.,
на адрес: 1606 София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, Командване на
Сухопътните войски. Контакти: 02/ 92 23408
При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер,
датата и часа на получаване и се издава входящ номер на преносителя.
4. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик.
5. Върху плика с офертата трябва да е изписана следната информация:

ПОЛУЧАТЕЛ:
1606 София , бул. „Генерал Тотлебен" № 34, Командване на сухопътните
войски;
ПОДАТЕЛ:
името на участника, адрес за кореспонденция, телефон или GSM, по
възможност факс и електронен адрес, както и текста: За участие в обществена
поръчка „Ремонт на сграда №192 „Цех за ремонт на АТТ” във ВР 1452 Сливен на военно формирование 46700".
6. Не се приема оферта, за която е налице едно от следните
обстоятелства:
- представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
- представената оферта е постъпила в плик с нарушена цялост;
- представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за
подаване на оферти.
7. Възложителят не дължи каквато и да е компенсация на участниците,
чиито оферти не са приети, нито в случаите, при които взима решение да не
сключва договор с тях.
8. Срокът на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ дни, считано от
крайният срок за подаване на оферти. Възложителят може да изиска от
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до
момента на сключване на договора за обществената поръчка.
VI. ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за изпълнение
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на

договора, без включен ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение на
договора е не по-малко от 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта с
приемателно- предавателен протокол.
2. Форма на гаранцията
Определеният за изпълнител съгласува с Възложителя формата на
гаранцията за изпълнение.
Гаранциите се представят в една от следните форми:
- оригинал на платежно нареждане за преведена сума в лева по банкова
сметка на Възложителя;
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева,
издадена от българска банка в полза на Възложителя.
VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания при изготвянето на офертата:
1.1. Офертите се представят на български език без зачертавания и
поправки. Специфични технически и търговски термини могат да бъдат
изписвани и на друг език според възприетата практика и стандарти.
1.2. Всяка оферта се представя в оригинал и е подпечатана с печата на
фирмата-участник. Варианти на офертата не се приемат.
1.3. Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тя
произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
участника. В офертата се поставя копие на пълномощното, а оригиналът се
представя при поискване от комисията назначена за разглеждане, оценка и
класиране на офертите.
1.4. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка.
1.5. Срокът за изпълнение на строително - ремонтните работи се посочва
от участника в календарни дни. За началото на изпълнение на поръчката се
счита датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ за
откриване на строителната площадка на обекта, предмет на тази поръчка.
Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да бъде по - дълъг от
90 /деветдесет/ дни.
1.6. Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СРР да
не са по - малки от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни

работи, съоръжения и строителни обекти.
1.7. Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или
заверено копие.
2. Офертата на участника задължително да съдържа:
2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника;
2.2. Административни данни за участника - Приложение № 1;
2.3. Оферта - Приложение № 2;
2.4. Техническо предложение - Приложение № 3 и линеен график към
него. Линейният график да е разработен на база предвидените СРР
(Приложение № 12 от документацията за участие) и разчет на работната ръка,
който да е отбелязан върху него.
2.5. Ценово предложение - Приложение № 4 /попълнено от участника/.
2.6. Пакт за почтеност - Приложение № 5. Неподписването на Пакта не
води до отстраняване на участник.
2.7. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от
ЗОП - Приложение № 6. При сключване на договор, избраният за изпълнител
трябва да представи документ издаден от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
2.8. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - Приложение №7.
2.9. Декларация по чл. 3, т. 8. и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС) - Приложение № 8.
2.10. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - Приложение № 9
2.11. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 10. Представя
се само при наличие на информация в офертата, която има конфиденциален
характер и участникът не желае да бъде публикувана на сайта на възложителя
или предоставяна на трети лица.
2.12. Списък на строителството изпълнено през последните 5 години,
което е еднакво или сходно с предмета на поръчката - Приложение № 14.
Доказателство за извършеното строителство се представя съгласно чл.51, ал.1,
т.2 от ЗОП.
2.13. Копие на удостоверение, че участникът е вписан в Централния
професионален регистър на строителя и валиден талон за настоящата година.
2.14. Заверено от участника копие на застраховка за професионална
отговорност на строителя съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, която да е валидна минимум за срока на
валидност на офертата;
Избраният изпълнител се задължава да представи валидна застраховка
професионална отговорност за целия срок на договора при подписването му.

2.15. Документи (удостоверение или сертификат), удостоверяващи
образованието, професионалната квалификация и професионалният опит на
участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които
отговарят за извършването на строителството и дейностите, които ще се
изпълняват, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и
въвеждането на обекта в експлоатация. Участникът следва да представи
документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация
на участника и/или на ръководните му служители, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от
ЗОП;
2.16. Копие на Сертификати ISO 9001:2008, BS ОHSAS 18001/2007, ISO
14001 или еквивалентни, с област на приложение „строителство".
Сертификатите трябва да са валидни за целия срок на валидност на офертата.
Избраният изпълнител се задължава да представи валидни нови сертификати в
случай, че при или след сключване на договора е изтекла валидността им.
Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или
заверено копие от участника. Декларациите се представят в оригинал.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице, офертата се подава на български език, документът по т.
VII.2.2. се представя в официален превод, а другите документи, които са на
чужд език, се представят в превод на български език.

VIII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването на допуснатите до оценка офертите се извършва по
критерий Икономически най – изгодна оферта, съгласно Методика за
определяне комплексната оценка на офертите - Приложение № 13.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се
прилагат разпоредбите на чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.

