АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 3РД – 382/ 28.03.2017 г.
Възложител: Сухопътни войски - военно формирование 22450
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2953
Адрес: бул. Ген. Тотлебен №34, 1606 София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Иво Владимиров, Валери Василев
Телефон: 02 9223423, 02 9223408
E-mail: dop_sv@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[Х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „1036/БК2С преустройство на полуподземен етаж на сграда № 22/23
„Битов корпус 2“ за „Център за учения и тренировки“ във военно формирование 28 610 София.
Кратко описание: Функционално преустройство с промяна на предназначението на
полуподземен етаж на масивна постройка със застроена площ 1058 м².
Място на извършване:
ВР1036 -Горна Баня, с ползвател военно формирование 28610 - София, от състава на
Сухопътните войски.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 128 750,00 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [-]

Наименование: [-]
Прогнозна стойност (в лв. без ДДС): [-]
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
В настоящата обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на
предварително обявените условия на Възложителя, отразени в обявата и документацията за
участие.
Съгласно чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки, участник в настоящата
обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), не се допуска пряко или косвено участие в настоящата
обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен
при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
Изисквания за личното състояние:
Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще
отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните
обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП:
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 108а,
трафик на хора по чл. 159а – 159г, престъпление против трудовите права на гражданите по чл.
172, престъпление против младежта по чл. 192а, престъпления против собствеността по чл. 194
– 217, престъпление против стопанството по чл. 219 – 252, престъпление против финансовата,
данъчната или осигурителната система по чл. 253 – 260, подкуп по чл. 301 – 307, участие в
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а и престъпление против околната среда по чл.
352 – 353е от Наказателния кодекс;
б) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези посочени в буква „а“, в друга държава членка или трета страна;
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на Възложителя и на участника или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
д) е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
е) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/
към Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта категория съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУД и да притежава валиден талон за настоящата година, а за
чуждестранни лица в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването се доказва с Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи
от категорията в която попада обекта на поръчката и валиден талон за настоящата година и за
срока на изпълнение на договора, а за чуждестранните участници еквивалентен документ
доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в
която е установен и има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е
издаден. Участник – чуждестранно лице представя по горе изискваните документи,
придружени с превод на български език.
В случай, че са декларирани подизпълнители, те трябва да изпълняват изискването за
вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
В случай на обединение, участието в обединението не поражда права на лицата, които
не са вписани в ЦПРС, самостоятелно да изпълняват отделни строително - монтажни работи,
както и да изпълняват строежи с категория по- висока от категорията, за която са вписани в
ЦПРС, съгласно чл. 14, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Закона за камарата на строителите.
Икономическо и финансово състояние:
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно
изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/
за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ. Минималната
застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС, за строежи четвърта
категория.
За доказване на горното изискване, участникът определен за изпълнител, преди
подписване на договора трябва да представи копие на застраховката, на основание чл. 62, ал. 1,
т. 2 от ЗОП, валидна за срока на изпълнение на договора.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице,
застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на обединението,
съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
Технически и професионални способности:
Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 /три/ обекта/строителство с предмет и
обем идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните пет години от датата на
подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, буква „а” от ЗОП.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 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.
Под „сходен“ предмет да се разбира строително – монтажни работи по вътрешни
ремонти и изграждане на вътрешна В и К инсталация.
Съгласно чл. 63, ал. 1, т.10 и 11 от ЗОП участникът следва да прилага системи за
управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда. В случай на
обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите
по строителство. Документите, с които се доказва изпълнението на това изискване са заверено
копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с изискванията на
EN ISO 9001:2008 или еквивалент и заверено копие на валиден сертификат за опазване на
околната среда в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2004 или еквивалент, и двата с
обхват, отговарящ на предмета на поръчката

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[-] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 19.04.2017 г.
Час: 17:00
Срок на валидност на офертите:
Дата: 19.07.2017 г.
Час: 17:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 21.04.2017 г.
Час: 10:00
Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
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 ; [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация (когато е приложимо):
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в
поръчката да присъстват на откритата част от заседанието на комисията при отваряне на
офертите, следва до 12:00 часа на 20.04.2017 г. да представите на факс 02 92 23413 или на email: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и
фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената
поръчка, на която желаете да присъствате.
Дата на настоящата обява
Дата: 28.03.2017 г.

Възложител
Трите имена: БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

Длъжност: ИД КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

