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

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

103562052

Пощенски адрес:

бул. „Христо Смирненски“ 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Варна

BG331

9010

BG

Лице за контакт:

Телефон:

инж. Светослав Стоянов

+359 52978500

Електронна поща:

Факс:

officeub@mail.bg

+359 52302932

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
I.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
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=3377
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
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - до деловодство

103562052

Пощенски адрес:

бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Варна

BG331

9010

BG

Лице за контакт:

Телефон:

г-жа Марина Върбанова

+359 52978369

Електронна поща:

Факс:

officeub@mail.bg

+359 52302932

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
УНП: a35f5057-8f25-4921-9dea-0888f05ba0bf

1

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: Представляващ лечебно заведение,
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по вътрешни
болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология на МБАЛ
„Света Марина“ ЕАД
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45200000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предметът на поръчката е за СМР във връзка с осн. ремонт на болнични
стаи и кабинети, вкл. вътр. преустройства, с които не се засяга констр.
на сградата, в три клиники на леч. заведение. СМР попадат в обхвата на
четвърта категория съгл. чл. 137 ал. 1, т. 4, буква „д“, предл. посл.
от ЗУТ и чл. 9 ал. 2 от Наредба № 1/ 30.07.2003 г. за номенкл. на
видовете строежи.
1. Предм. на поръчката се разделя на 2 (две) обос. позиции:
1.1. ОП1 - Осн. ремонт на болн. стаи и кабинети в:
1.1.1. Първа кл. по нервни болести;
1.1.2. Първа кл. по вътрешни болести;
1.2. ОП2 - Осн. ремонт на болн. стаи и кабинети в Клиника по урология.
2. Срок на изв. на СМР в раб. дни, считано от датата на откр. на стр.
площадка, съгласно предл. на участника, което трябва да е в сл. граници
- мин./ макс.:
2.1. ОП1
2.1.1. Първа кл. по нервни болести- 30/ 40;
2.1.2. Първа кл. по вътр. болести- 40/ 60;
2.2. ОП2 - Клиника по урология- 40/ 60.
3. Гар. срок на СМР - 5 год., считано от датата на прикл. на обекта...
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
755000
BGN
Валута:
(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
Да
Не
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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 II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по нервни
болести и Първа клиника по вътрешни болести
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

13-ти и 14-ти етаж на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
код NUTS:¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.1.Съб. тухл. зид.- 30 м2+2 м3; Дем. врата- 17 бр.; Дем. проз.- 3 бр.;
Прем. кер. обл.- 430 м2; Дем. врат.- 1 бр.; Дем. ок. таван- 30 м2;
Прем. цим. зам.- 280 м2; Прем. моз., маз.- 220 м2; Разш. отвор- 6 бр.;
Съб. бет. плот./мивки- 3 м3; Изхв. стр.отп.- 75 м3; Хаспел- 1 бр.;
Изгр. ст.- 1бр.; Нова зид.- 70 м2; Нова зид.- 3 м3; Тер. маз.- 150 м2;
Вътр. из-я- 60 м2; Изк. маз.- 300 м2; Фаянс- 120 м2; Лайсни- 105 м;
Хидр-я- 20 м2; Гипс.- 180 м2; Грунд- 700 м2; Зам.- 230 м2; Терак.- 220
м2; Перв.- 230 м; Гран.- 42 м2; Перв.- 30 м; Прем. лат.- 1 855 м2;
Дост. гипс. шпакл.- 1 855 м2; Лайсни- 760 м; Лат.- 1 855 м2; Обр.
проз./ вр.- 40 м; Изк. вр. и проз.- 830 м; Раст. тав.- 300 м2; Бояд.
тр.- 60 м2; Банд- 60 м2; Щори- 195 м2; МДФ вр.- 10 бр.; Ал. вр. - 9
бр.; Дем. бат.- 7 бр.; Дем. мив.- 7 бр.; Д. сед./сиф.- х 3 бр.; Д. тр.20 м; Дем. PVС тр.- 15 м; Ул. в зид- 25 м; Ул. в бет.- 15 м; Дост. ППР
тр.- 45 м; Изол-я- 45 м; Сп. кран- 4 бр.; Укр. вод.- 40 м; Изп. и-я 40 м; PVC тр.- 28 м; Под. сифон- 7 бр.; Изпр. кан-я- 88 м; Мон.- 7
бр.; Мивка- 7 бр.; Сифон- 7 бр.; Бат.- 18 бр.; Капаци- 7 бр.; Пр. ел.
табло- 1 бр.; Дем. лум. тяло- 10 бр.; Дем. осв.т.- 30 бр.; Дем.
кл./конт.- 70 бр.; Дем. д-к- 10 бр.; Дем. каб.- 450 м; Дост. каб.- 980
м; Улей- 180 м; Осв.пан.- 40 бр.; Евак. т.- 5 бр.; Осв. тяло- 16 бр.;
Ключ ел.- 22 бр.; Ключ- 12 бр.; Конт.- 24 бр.; Мод. ел.- 17 бр.; Д-к10 бр.; Раз. к-я- 34 бр.; Конз.за ключ./конт.- 70 бр.; Кабел- 380 м;
Табло- 2 бр.; Дом. слуш.- 2 бр.; Звън.- 2 бр.; Ел. бр.- 2 бр.; С-ма к-л
- 2 бр. Захр. бл.- 2 бр.; Кабел- 200 м; TV роз./конз.- х 17 бр.; Сплит.
- 14 бр.; Телев.- 16 бр.; Кабел- 138 м; TV роз.- 3 бр.; Конз.- 3 бр.;
Сес. пулт- 1 бр.; Захр. блок- 1 бр.; Бутон- 45 бр.; Лам.- 15 бр.; Каб.
- 160 м; Вент./ пуск.- х 7 бр.; Тр. РVС- 45 м; РVС кол.- 5 бр.; РVС тр.
- 5 бр.; Ал. рад.- 12 бр.; Стойки- 24 бр.; Адап. - 48 бр.; Кран- 24
бр.; Обезв.- 12 бр.; Тръба Ø20- 15 м; Топ. пр.- 1 бр.; Дем. рад.- 12
бр.; Д. разв.- 30 м; Д. кран.- 15 бр.; Мед. тр.- 352 м; Д. покр.- 50 м;
Газ. таб.- 1 бр.; Ред. таб.- 1 бр.; Кран- 19 бр.; Клап.- 1 бр.; Пан./
шина- х 10 бр.; Проба- 1 бр.;
1.2. Съб. зид.- 90 м2+3 м3; Дем. вр.- 60 бр.; Дем. проз.- 10 бр.; Прем.
теракот- 860 м2; Прем. фаянс- 500 м2; Дем. вр. - 1 бр.; Дем.витр.- 1
бр.; Дем.тав.- 650 м2; Прем.зам.- 620 м.; Прем. моз.- 90 м2; Прем. маз.
- 580 м2; Разш. отвор- 16 бр.; Съб. плот.- 3 м3; Из.отп.- 150 м3; Из.
стена- 1 бр.; Зид-я- 240 м2; Зид-я- 5 м3; Тер. маз.- 480 м2; Изол-я-
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280 м2; Изк.маз.- 900 м2; Фянс- 705 м2; Лайсни- 335 м; Хидр-я- 320 м2;
Гипсок.- 180 м2; Грунд- 2 300 м2; Зам.- 690 м2; Терак.- 660 м2; Перв.450 м; Гран.- 150 м2; Перв.- 100 м; Прем. лат.- 1 855 м2; Шпакл.- 1 855
м2; Лайсни- 760 м; Лат.- 1855 м2; Обр. о/о вр.- 120 м; Изк. вр.- 830 м;
РVC тав.- 860 м2; Бояд. тръби- 80 м2; Банд- 120 м2; Ал. щори- 195 м2;
МДФ врати- 31 бр.; Ал. вр.- 28 бр.; Дем. бат.- 32 бр.; Д. мивки- 25
бр.; Д. сед.- 8 бр.; Д. сиф.- 10 бр.; Д. тръби- 60 м; Д. PVС тръби- 50
м; Ул. в зид/бет.- 285 м; Д. ППР тр. Ø20- 270 м; Из.я- 270 м; Кран- 46
бр.; Пож. кас.- 1 бр.; Укр. вод.- 240 м; Изп.вод. инст.- 240 м; Д. PVC
тр.- 88 м; Сиф.- 19 бр.; Из. кан.- 88 м; Мон.- 20 бр.; Мив.- 20 бр.;
Сиф.- 28 бр.; Бат-я- 53 бр.; Кап.- 32 бр.; Прер. ел. таб.- 1 бр.; Д.
предп.- 60 бр.; Д. прек.- 6 бр.; Д. осв. тяло- 133 бр.; Д. кл./конт.170 бр.; Д. д-к- 25 бр.; Д. каб.- 842 м; Каб.-2 310 м; Улей- 320 м; Д.
осв. пан.- 185 бр.; Бакт. л.- 4 бр.; Ев. тяло- 7 бр.; Осв. т.- 40 бр.;
Ключ ел.- 93 бр.; Конт.- 46 бр.; Мод.- 41 бр.; Д-к - 40 бр.; Раз. кут.110 бр.; Конз.- 162 бр.; Кабел - 380 м; Табло- 2 бр.; Слуш.- 2 бр.;
Звънец- 2 бр.; Ел. бр.- 3 бр.; С-ма к-л- 1 бр.; Захр. блок- 1 бр.; Каб.
- 500 м; TV роз.и конз.- х 25 бр. ; Сплит.- 20 бр.; Телев.- 16 бр.;
Каб.- 800 м; TV+инт. роз. - 9 бр.; Конз.- 9 бр.; Сес. пулт-1 бр.;
Захр.блок- 1 бр.; Бутон- 57 бр.; Лам.- 17 бр.; Каб.- 420 м; Вент./
пуск.- х 22 бр.; РVС тр.- 45 м; РVС кол.- 15 бр.; РVС тр.- 16 бр.; Ал.
рад.- 36 бр.; Стойки- 72 бр.; Адап.- 144 бр.; Кран- 72 бр.;
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
предложен срок за изпълнение на поръчката
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

20

80
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:
455000
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
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 с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Обезв.- 36 бр.; Тр.- 85 м; Пр.- 1 бр.; Д. рад.- 36 бр.; Дем. тр. разв.30 м; Дем. кр.- 15 бр.; Мед. тр. - 352 м; Дек. п.- 50 м; Газ. таб.- 1
бр.; Ред. таб.- 1 бр.; Кран- 19 бр.; Клап.- 1 бр.; Пан./шина- х 24 бр.;
Проба- 1 бр.

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

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по урология
2

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

3-ти етаж на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
код NUTS:¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Част: Арх.- стр. раб. I.Дем. раб.
1.Съб...фаянс-20м2; 2.Съб...25 см-3м3; 3.Дем...12 см-26бр; 4. Дем...12
см-13бр; Дем...25 см-25бр; 6. Дем...12 см-10 бр; 7. Дем...под.-840м2;
8. Дем...стени-1350м2; 9.Дем...същите-1бр; 10.Дем...стълбище-1бр;
11.Дем...стая-1бр; 12.Дем...стол.-1бр; 13.Дем...вход-1бр; 14.Дем. кор.1бр; 15.Дем...констр.-120м2; 16.Прем...подове-620м2; 17.Прем...моз.84м2; 18.Прем...стени-1350м2; 19.Разш...щурц-23бр; 20.Съб...мивки-3м2;
21.Изхв...депо-150м3; 22.Дост...об.-1бр
II.Нови СМР
23.Нова...м-ли-130м2; 24.Нова...м-ли-21м3; 25.Терак...м-ли-312м2;
26.Напр...м-ли-260м2; 27.Изк...м-ли-900м2; 28.Дост...м-ли -650м2;
29.Дост...8мм-285м; 30.Дост...пом.-480м2; 31.Дост...м-ли -233м2;
32.Дост...стени2300м2; 33.Дост...5см-720м2; 34.Дост...м-ли-650м2;
35.Дост...м-ли-580м; 36.Дост...м-ли-120м2; 37.Дост...м-ли-100м;
38.Прем...стени-1855м2; 39.Дост...стени-1855м2; 40.Дост...шпакл.-760м;
41.Дост...възл.-1855м2; 42.Обр...м-ли-403м; 43.Изк...м-ли-830м;
44.Дост...възл.-895м2; 45.Дост...тр.-80м2; 46.Дост...възл.-80м2;
47.Дост...място-150м2; 48.Дост...възл.-14бр; 49.Дост...стаи-18бр;
50.Дост...бели-2бр; 51.Дост...бели-20бр; 51.Дост...входна-2бр;
52.Дост...стълб.-1бр
Част: ВиК инст. I.Дем. и др. р-ти
54.Дем...бат.-23бр; 55. Дем...сиф.-20бр; 56.Дем...сед.-11бр;
57.Дем...сиф.-13бр; 58.Дем...1/2“-65м; 59.Дем...Ø100-58м;
60.Напр...тръби-220м; 61.Напр...тръби-65м
II.Изгр.на нова водопр. инст.
62.Дост...фит.-310м; 63.Дост...фит.-15м; 64.Дост...Ø20-310м;
65.Дост...Ø25-15м; 66.Дост...Ø20-30бр; 67.Дост...кас.-1бр;
УНП: a35f5057-8f25-4921-9dea-0888f05ba0bf
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68.Укр...водопр.-325м; 69.Изп...изпит.-325м
III.Изгр. на нова кан. инст.
70.Дост...фит.-85м; 71.Дост...фит.-15м; 72.Дост...95мм-20бр;
73.Из...канал.-100м;
IV.Обз. на сан. възли
74.Дост...-19бр.; 75.Дост...полук.-19бр; 76.Дост...хром-20бр;
77.Дост...възл.-20бр; 78.Дост...възл.-10бр; 79.Дост...възл.-19бр;
80.Дост...отв.-38бр
Част: Ел. инст. I.Вътр. ел. инст.
81.Прер...комутация-1бр; 82.Дем. предп.-60бр; 83.Дем...прек.-6бр;
84.Дем...тяло-40бр; 85.Дем...жичка-55бр.; 86.Дем...контакти-158бр;
87.Дем...опт.-40бр; 88.Дем...вид.-655м; 89.Дост. ПВВ-500м;
90.Дост...ПВВ-500м; 91.Дост...ПВВ-100м; 92.Дост...СВТ-400м;
93.Дост...СВТ-300м; 94.Дост...СВТ-100м; 95.Дост...СВТ-50м;
96.Дост...СВТ-50м; 97.Дост...ПВГ-60м; 98.Дост...ПВГ -60м; 99.Напр...зид
-350м; 100.Дост...5000К-130бр; 101.Дост...5000К-25бр;
102.Дост...5000К30бр; 103.Дост...лампа-5бр; 104.Дост...тяло-7бр;
105.Дост...легло-40бр; 106.Дост... ел.-67бр; 107.Дост... ел.-22бр;
108.Дост... ел.-4бр; 109.Дост...шуко-44бр;110.Дост...кутия-7бр;
111.Дост...евр.-4бр; 112.Дост...кутия-5бр; 113.Дост...кутия-15бр;
114.Дост...шуко-12бр; 115.Дост...оптичен-35бр; 116.Дост...10см-110бр;
117.Дост...конт.-162бр
II.Вътр. зв.-домоф. инст.
118.Дост...0,5 мм2-162м; 119.Дост...бутон-1бр; 120.Дост...слуш.-1бр;
121.Дост...звънец-1бр; 122.Дост...брава-1бр; 123.Дост...дост.-1бр;
124.Дост...инст.-1бр;
III.Вътр. тел. инст.
125.Дост...11А-260м; 126.Дост...роз.-12бр; 127.Дост...конз.-12бр;
128.Дост...спл.-15бр; 129.Дост....стаи-16бр
IV.Вътр. тел. и инт. инст.
130.Дост...х0,5мм2-415м; 131.Дост...розетка-9бр; 132.Дост...конз.-9бр
V.Вътр. сигн.-пов. болн. с-ма
133.Дост...пост.-1бр; 134.Дост...с-мата-1бр; 135.Дост...зел.-20бр;
136.Дост...съст.-12бр; 137.Дост...зел.-13бр; 138.Дост...х0,5мм2-420м
Част: От. инст.
139.Дост...230V-19бр; 140.Дост...0,2kW-19бр; 141.Дост...вент.-45м;
142.Дост...Ø110-15бр; 143.Дост...Ø110-16бр; 144.Дост... 500мм-18бр;
145.Дост... 500мм-18бр; 146.Дост...под-72бр; 147.Дост...Ø20-36бр;
148.Дост...брон.-36бр; 149.Дост...1/2"-36бр; 150.Дост...откл.-85м;
151.Напр...инст.-1бр; 152.Дем...тр.-36бр
Част: Мед. газове
153.Дем...Ø15-30м; 154.Дем...дози-15бр; 155.Дост...прип.-36бр;
156.Дост...прип.-36бр; 157.Дост...прип.-120бр; 158.Дост...прип.-100бр;
159.Дост...25 мм-36м; 160.Дост...екв.-1бр; 161.Дост...кисл.-1бр;
162.Дост...Ø15-3бр; 163.Дост...Ø18-2бр; 164.Дост...Ø15-1бр;
165.Дост...ур.-17бр;
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
предложен срок за изпълнение на поръчката
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

20

80
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
300000
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
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Продължителност в месеци: 4 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
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 с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.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:

Участниците в процедурата следва да са вписани в професионален регистър
на строителя:
1. За български лица - Централен професионален регистър на строителя в
Република България. Вписването следва да се отнася до строежи от
четвърта или друга по- висока категория;
2. За чуждестранни лица - в аналогични регистри, издадени от органи,
съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Възложителят приема и други еквивалентни доказателства.
Изискваната от възложителя информация по т. 1 или т. 2 се посочва от
участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност, т. 1. В
случай че документ е свободно достъпен и виден от публичен регистър,
участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет
адрес.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи дали участникът е вписан в
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търговски регистър в държавата-членка, в която е установен*.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България
регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл.
67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях
документи по т. 1 освен в случаите, когато информацията е видна от
публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
ІІІ.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:

Възложителят поставя изискване участниците, определени за изпълнители
по ОП1 И ОП2, да представят застраховка за обезпечаване на
отговорността им за обекта, предмет на настоящата обществена поръчка,
съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП.
Изискваната от възложителя информация по т. 2 се посочва от участника в
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Б: Икономическо и финансово
състояние, т. 5, без посочване на сума.
В офертите си в Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“
всеки участник следва да декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще
представи горепосочената застраховка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Възложителят поставя изискване участниците, определени за изпълнители
по ОП1 И ОП2, да представят застраховка за обезпечаване на
отговорността им за обекта, предмет на настоящата обществена поръчка,
съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП.
ІІІ.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. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „дейност с
предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка“
се разбират СМР за основен ремонт на сгради или реконструкция или
вътрешни преустройства или строителство на нови сгради по смисъла на §
5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, извършвани на обекти от четвърта
или друга по-висока категория от номенклатурата на видовете строежи,
включващи описаните по-долу дейности и обеми.
Изискваната от възложителя информация по т. 1 се посочва от участника в
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, т. 1, буква „а“.
2. Участникът следва да разполага със следните технически лица:
2.1. Специалист по електротехника;
2.2. Специалист по водоснабдяване и канализация.
Изискваната от възложителя информация по т. 2 се посочва от участника в
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, т. 2.
3. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Изискваната от възложителя информация по т. 3 се посочва от участника в
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, т. 6, буква „б“.
4. Възложителят поставя изискване материалите, които ще бъдат вложени
при изпълнение на поръчката, да са сертифицирани от акредитирани лица
за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените
от възложителя спецификации или стандарти.
Изискваната от възложителя информация по т. 4 се посочва от участника в
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
способности, т. 12.
5. Участникът следва да прилага мерки за осигуряване на качеството и за
опазване на околната среда.
Изискваната от възложителя информация по т. 5 се посочва от участника в
ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални
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способности, т. 3 и т. 7 и в Г: Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва да е изпълнил най-малко следните дейности и обеми:
1.1. Архитектурно-строителни работи:
а) доставка и полагане на фаянс - 500 м2;
б) доставка и полагане на теракот/ гранитогрес - 500 м2;
в) доставка, полагане на гипсова шпакловка и боядисване - 1 500 м2;
г) доставка и монтаж на растерен окачен таван - 600 м2;
д) доставка и монтаж на МДФ врати - 20 бр.
1.2. Водопроводна и канализационна инсталации, обзавеждане на санитарни
възли - без значение на обема;
1.3. Електрически инсталации:
а) доставка и монтаж (полагане) на кабели, без значение на типа и
сечението - 1 000 м.
1.4. Инсталация за медицински газове - 3 броя захранващи точки.
Участникът представя списък на строителството, 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 нормат. изисквания. Миним. изискване,
поставено от възложителя, е през последните 5 (пет) години, считано от
датата на подаване на офертата, участникът да е извършил гореописаните
дейности в посочените минимални обеми при изпълнението на максимум три
обекта. Дейностите в посочените обеми може да са извършени само на
един, общо на два или общо на три обекта. Възложителят няма да приема
като доказателство за съответствие с изискваните технически и
професионални способности договори, приемо-предавателни протоколи,
актове и други аналогични документи, в които не се съдържа изрично
описаната по-горе информация. Участниците доказват декларираните
обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като
представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1.
2. Участникът следва да разполага най-малко с по едно техническо лице
от изброените по-долу:
2.1. Специалист по електротехника - с придобита професионална
квалификация „Електротехник“ или еквивалентна;
2.2. Специалист по водоснабдяване и канализация - с придобита
професионална квалификация „Водоснабдяване и канализация“ или
еквивалентна.
Участникът представя списък на технически лица и/или организации,
включени или не в неговата структура.
3. Участникът следва да разполага с ръководен състав със следната проф.
компетентност за изпълнение на поръчката:
3.1. Технически ръководител на обекта - технически правоспособно лице
по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
3.2. Лице, отговорящо за контрола върху качеството на изпълнение на
строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти ..., притежаващо необходимата проф. компетентност по смисъла
на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП;
3.3. Лице, отговорящо за контрола по спазването на здр.и и безоп.
условия на труд, притежаващо необх. проф. компетентност по смисъла на §
2, т. 41 от ДР на ЗОП;
Лицата по т. 3 следва да са наети от участника по трудов договор,
съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Камарата на
строителите. За чуждестранни лица изискването за квалиф. на лицата е
еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са
установени. Участникът представя списък на ръководния състав, който ще
отговаря за изпълнението на обществената поръчка, в който се посочва
информация за професионална компетентност на лицата.
4. Участникът, избран за изпълнител, представя заверени копия на
притежаваните от него сертификати, издадени от акредитирани лица, за
контрол на качеството на материалите, които ще бъдат вложени при
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изпълнение на поръчката.
5. Участникът следва да прилага следните мерки за осигуряване на
качеството и за опазване на околната среда, както следва:
5.1. Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или
еквивалентна с обхват в областта на строителството.
5.2. Система или стандарт за опазване на околната среда EN ISO
14001:2004 или еквивалентна. Възложителят приема и други системи за
екол. управление. Участникът, избран за изпълнител, представя заверени
копия на притежаваните от него сертификати.
ІІІ.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
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.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:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие
на някоя от хипотезите, изброени в чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1;
чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП. Информацията относно
личното състояние се посочва от участника в ЕЕДОП, Част III: Основания
за изключване, Раздели А, Б и В.
Специфични основания за отстраняване на участник са наличие на
обстоятелствата по:
- чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);
- чл. 4, ал. 7 във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
Информацията се посочва от участника в ЕЕДОП, Част III, Основания за
изключване, Раздел Г.
ІІІ.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 ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази 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

УНП: a35f5057-8f25-4921-9dea-0888f05ba0bf
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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
Да
(GPA)

Не

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
Дата: 06.01.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 16:30
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
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: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.01.2017 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Пресцентър на първи етаж, високо тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо
Смирненски“ №1
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 (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

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

Да

Не

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

1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една
оферта.
2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави
гаранция за срока на действие на договора в размер на 5 % от неговата
стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението му. Гаранцията се
предоставя в една от следните форми:
2.1. Парична сума;
2.2. Банкова гаранция;
2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
3. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията
за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, описани в
Раздел III и Раздел IV в документацията, чрез представяне на ЕЕДОП. В
него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и
се посочват нац. бази данни, в които се съдържат декл. обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица
или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя
отделен ЕЕДОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
4. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, възложителят
извършва проверки по заявените от участниците данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица. Възложителят може да
изиска от участниците да предоставят разяснения или доп. доказателства
за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да
водят до промени в техн. и ценовото предложение на участниците.
5. При участие на обединения, които не са юрид. лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица по смисъла на т. 45 от § 2 на ДР ЗОП не могат да бъдат
участници в една и съща процедура.
7. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията
на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа
на критерий оптимално съотношение качество/цена.
8. Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране.
Съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП възложителят е предвидил в
проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка
от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие
след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
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:
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cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

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

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен
срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване
на процедурата.
VІ.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: 08.12.2016 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
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
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