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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

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 52978366

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=4111
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
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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 от 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:

Избор на изпълнител за промяна предназначение,осн.ремонт и
реконструкция на помещения в Лаборатория за контрол на качеството и
синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна медицина
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 включва строително-монтажни работи (СМР), които
следва да бъдат извършени във връзка с промяна на предназначението,
включващо основен ремонт на инсталациите, настилките, облицовките и
реконструкция на помещения, находящи в блок 3 на ниското тяло на МБАЛ
„Света Марина” ЕАД и преустройството им в „Лаборатория за контрол на
качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна
медицина и метаболитна терапия.
СМР попадат в обхвата на първа категория, съгласно чл. 137 ал. 1, т. 1,
буква „г“от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2 ал. 4 от
Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба
№ 1/ 30.07.2003 г.).
Техническите инвестиционни проекти са разработени, съгласно Скица изх.
№ 156/22.02.2017 г. на част от УПИ „ВМИ“ по регулационен план на ВМИ,
гр. Варна, одобрен със Заповед №19/25.02.1976 г. на ИК на ГНС, издадена
от Община Варна с виза за проучване и проектиране от Главния архитект
на Общината.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
537500
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
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
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
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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
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:

Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапя към МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, бул.„Христо Смирненски“ №1
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)

Естеството и количеството на строителните работи са посочени в Раздел
II от документацията "Технически спецификации", както следва:
Част архитектурно - строителни работи:
I. Демонтажни работи - от 1 до 15 позиция;
II.Нови СМР - от 16 до 64 позиция;
Част Водопроводна и канализационна инсталация:
I.Демонтажни и други работи - от 1 до 8 позиция;
II.Изграждане на нова водопроводна система - от 9 до 14 позиция;
III.Изграждане на нова канализационна инсталация - от 15 до 21 позиция;
IV.Обзавеждане на санитарни възли - от 22 до 27 позиция;
Част Електрически инсталации:
I.Вътрешна електрическа инсталация (силова и осветителна) - от 1 до 53
позиция;
Част Контролно измервателни прибори и автоматика:
I.Табла - от 1 до 50 позиция;
Част Отоплителна инсталация:
I.Нагнетателна вентилация - лабораторна зона - Н.1 - от 1 до 39
позиция;
II.Смукателна вентилация - лабораторна зона - С.1 - от 1 до 21 позиция;
III.Местна вентилация– лабораторна камина:
Местна смукателна вентилация - лабораторна камина С.4 - от 1 до 7
позиция;
IV.Компенсираща нагнетателна вентилация- лабораторна камина- Н.4 - от 1
до 18 позиция;
V.Местна смукателна вентилация апарат за синтез - С.6 - от 1 до 12
позиция;
VI.Местна смукателна вентилация апарат за дозиране - С.7 - от 1 до 12
позиция;
VII.Аварийна смукателна вентилация - С.5 - от 1 до 20 позиция;
VIII. Зона пациенти:
Нагнетателна вентилация- зона пациенти - Н.2 - от 1 до 16 позиция;
Смукателна вентилация- зона пациенти - С.2 - от 1 до 10 позиция;
IX.Процедурно помещение PET скенер - от 1 до 10 позиция;
Нагнетателна вентилация процедурно помещение PET скенер - Н.3 - от 1 до
19 позиция;
Смукателна вентилация процедурно помещение PET скенер - С.3 - от 1 до 5
позиция;
X. Демонтаж на съществуващи вентилационни системи:
Процедурно помещение PET скенер - от 1 до 17 позиция;
XI .Топло - студов център - от 1 до 47 позиция;
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Част Медицински газове - от 1 до 14 позиция.
Част Видеоконтрол за движение на пациенти в контролирана зона - от 1 до
14 позиция.
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:
Валута:
537500
BGN
(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: 3 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:
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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 първа
категория;
2. За чуждестранни лица - в аналогични регистри, създадени 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 документът 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
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. 1и т.2, 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:

1.Възложителят поставя изискване участниците, определени за
изпълнители, да представят валидна застраховка „Професионална
отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж
съобразно предмета на поръчката (Първа категория).
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката
за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник,
установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.
171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е
установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да
е не по-малко от минимума, приложим за строежи Първа категория,
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в строителството. Застраховката на чуждестранните лица
следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.
2.Участниците, определени за изпълнители, трябва също 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. 1 и т. 2 се посочва от
участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Б: Икономическо и
финансово състояние, т. 5, без посочване на сума. По отношение на
застраховката, посочена в т.1, минималната застрахователна сума е
определена в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане
в строителството.
В офертите си в Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“
всеки участник следва да декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще
представи горепосочените застраховки.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Възложителят поставя изискване участниците, определени за изпълнители,
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да представят валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета
на поръчката (Първа категория),съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и 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 първа или втора категория от номенклатурата на
видовете строежи, включващи най-малко следните дейности и обеми:
1.1. Архитектурно-строителни работи- без значение на обема;
1.2. Водопроводна и канализационна инсталации, обзавеждане на санитарни
възли - без значение на обема;
1.3. Електрически инсталации:
а) доставка и монтаж на контролно- измервателни прибори и автоматика минимум над 10 точки;
1.4. Отоплителни инсталации:
а)доставка и монтаж на климатични и вентилационни инсталации с мощност
над 30kW - минимум 3
1.5. Инсталация за медицински газове - 2 броя захранващи точки.
За доказване на техническите и професионалните способности, във връзка
с поставеното от възложителя изискване в т. 1, участникът представя
списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдърж.
стойността, датата, на к. е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните
изисквания.
2. Участникът следва да разполага най-малко съсъ следните техн. лица,
изброени по-долу:
2.1. Специалист по електротехника - с придобита проф. квалиф.
„Електротехник“ или еквивалентна;
2.2. Специалист по водоснабдяване и канализация - с придобита проф.
квалиф. „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;
2.3.Специалист по ОВК - с придобита проф. квалиф. „Отопление,
вентилация и климатизация“ или еквивалентна
За доказване на техн. и проф. способности, във връзка с поставеното от
възложителя изискване в т.2, участникът представя списък на технически
лица и/или организации, включени или не в неговата структура.
3. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена проф.
компетентност за изпълнение на поръчката.
4.Предметът на настоящата обществена поръчка е комплексен по своя
характер, тъй като включва в себе си както дейностите, предвидени от
възложителя в техническата спецификация, така и доставката на различни
по вид материали. В тази връзка 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.За доказване на техн. и проф. способности,
във връзка с поставеното от възложителя изискване в т.4, участникът,
избран за изпълнител, представя заверени копия на притежаваните от него
сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството.
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 9001:2015 или
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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 екологично управление, признати
в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 25.11.2009 г. относно доброволното участие на
организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит
(EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения
2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342/1 от 22.12.2009 г.)
или други стандарти за екологично управление, основани на съответните
европ. или международни стандарти на акредитирани органи.За доказване
на техническите и професионалните способности, във връзка с поставеното
от възложителя изискване в т.5, участникът, избран за
изпълнител,представя заверени копия на притежаваните от него
сертификати.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1.Минималното 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.
2.Участникът следва да разполага най-малко с по едно техническо лице от
изброените по-долу:
2.1. Специалист по електротехника - с придобита проф. квалиф.
„Електротехник“ или еквивалентна;
2.2. Специалист по водоснабдяване и канализация - с придобита проф.
квалиф. „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;
2.3.Специалист по ОВК - с придобита проф. квалиф. „Отопление,
вентилация и климатизация“ или еквивалентна
3.Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да
разполага с:
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 със съществените изисквания за безопасност, притежаващо
необходимата професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от
ДР на ЗОП;
3.3. Лице, отговорящо за контрола по спазването на здравословни и
безопасни условия на труд, притежаващо необходимата професионална
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 квалификация на лицата
е еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са
установени.За доказване на техническите и професионалните способности,
във връзка с поставеното от възложителя изискване в т.3, участникът
представя списък на ръководния състав, който ще отговаря за
изпълнението на обществената поръчка, в който се посочва информация за
професионална компетентност на лицата.
* Сертификатите по т.5 трябва да са издадени от независими лица, които
са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки. Възложителят приема и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на
околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати
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или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи
от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние
да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
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:
1.За когото са налице основанията по чл.54, ал.1, и чл.55,ал.1,т.1 от
ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата;
2. к. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;
3.к. е представил оферта,която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката;
4.к. не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета, съгласно чл.72,ал. 3-5 от ЗОП;
5.участник, к. не отг. на правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения
и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право, к. са изброени в прилижение 10 ЗОП.
6.Участници, к. са свързани лица.
7.Специф. нац. основания за отстраняване на участник са наличие на
обстоя-вата по:
7.1. чл.3,т.8 от (ЗИФОДРЮПДРС);
7.2. чл.4,ал.7,във връзка с чл.6,ал.2 от (ЗМИП).
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
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
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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: 04.12.2017 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: 05.12.2017 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
Ще се използва електронно фактуриране
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Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

Допълнителни изисквания:
1.Срокът на извършване на СМР е до 90 календарни дни считано от датата
на откриване на строителната площадката.
2.Гаранционен срок на извършените СМР – 5 години, считано от датата на
въвеждане на обекта в експлоатация - издаване на разрешение за
ползване, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2/ 31.07.2003 г.).
3.За дата на приключване на обекта се приема датата на двустранно
подписан от страните Приемо-предавателен протокол.
4.СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти,
изготвени за настоящата поръчка.
5.Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа,
трябва да отговарят на действащата в Република България нормативна
уредба.
6.За позициите от Техническите спецификации, чиито номера са отбелязани
със звезда („*”) участниците трябва да представят в Техническите си
предложения сертификати за произход, качество и технически параметри
или друг/и подходящ/и документи по тяхна преценка, удостоверяващи
съответсвието на офертата им с изискванията, поставени от Възложителя.
7.За конкретната поръчка участниците могат да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с техническите им способности и професионалната
компетентност.По отношение на критериите, свързани с професионална
компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се
доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.
8.Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не
трябва да са налице основанията за отстраняване от
процедурата.Независимо от използването на подизпълнител/и,
отговорността за изпълнение на договора е на изпълнителя.
9.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.
10.Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави
гаранция за срока на действие на договора в размер на 5 % (пет
процента) от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението
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:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

УНП: 383ba5b7-21b3-4291-bf12-8e518331d37e
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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 открване на
процедурата.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

Варна

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 03.11.2017 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: 383ba5b7-21b3-4291-bf12-8e518331d37e
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