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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 06-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 16/07/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2459 от дата 16/07/2018
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на метална рампа 
пред южен вход на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ за подход на специализирани 
автомобили

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
УМБАЛ „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 052 978663
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
40416.67Предмет на поръчката

Във връзка с реализацията на Проект по Оперативна програма „Региони в 
разтеж“ 2014- 2020 г., свързан с изграждането на Спешно отделение към 
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, е небходимо временно преместване 
на помещенията на функциониращото към момента Мултипрофилно спешно 
отделение във временни такива. Те са в непосредствена близост до 
„Южния“ вход на основната сграда (високото тяло), който се използва и 
за товарна рампа. Има денивелация от пътното платно и за да се осигури 
подход за линейките на „Южния” вход на основния корпус на лечебното 
заведение, е необходимо изграждането на метална рампа 
(Конструкция/Конструкцията), която да осигури достъпа на 
специализираните автомобили на нивото на входа. Предметът на 
обществената поръчка е свързан с избора на изпълнител за изработка, 
доставка и монтаж на метална рампа пред южен вход на УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД“ за подход на специализирани автомобили, като задната ос да 
може да стъпва върху съществуващата стоманобетонова конструкция.
Рампата следва да е с размери: дължина 28 м., широчина 3,8 м. и 
височина 1,2 м., както и да бъде закрепена на единични бетонови 
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фундаменти с размер: 0,5; 0,5; 1 м.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34951000

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/07/2018 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
1. Документация и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила 
на купувача на интернет адрес:http://www.svetamarina.com/index.php?
go=t&id=4428
2.Техн.спецификации:2.1.Количествени сметки:I.СМР:1.Изкоп за единични 
фундаменти-20 м3.2.Превоз пръст на депо-10 м3.3.Кофраж за единични 
фундаменти-40 м24.Бетон за единични фундаменти B20-5 м35.Обратен насип-
10 м3II. Доставка и монтаж  1.Доставка и монтаж стоманена конструкция-5 
500кг.2.Доставка хим.анкери HIT-Z,включително смолата-72бр.
3.Доставка и монтаж рифелова ламарина-5 520кг.4.Доставка и монтаж 
стомана за парапети-820кг.5.Доставка и монтаж LED прожектори-3бр.6.Фото 
клетка-1бр.
3.Тех.хар-ки:
3.1.Изработката на Kонструкц. трябва да бъде изпълнена в съотв. с 
прилож. тех.проект и допълн. заложените в колич.сметка дейности.
3.2.Вс.материали,елементи и електроди,к.се влагат в изработката трябва 
да отговарят на заложените стандарти по конструктивния проект,а именно: 
-Стомана за метални конструкции по профили, както следва:
□-образни профили по EN 10210-2 или екв.;
I - образни профили по DIN 1025-1 или екв.;
[ - образни профили по DIN 1026-1 или екв.;
-Рифелова ламарина по БДС 9238-71 или екв.;
-Стомана за планки марка ВСтЗпс по БДС 2592-75 или екв.;
-Електроди от типа Е46 по БДС 5517-77 или екв.;
-Бетон за основи-марка В20
Материалите,елементите и електродите,к.се влагат в изработката следва 
да се придружават от сертиф.за произход или декл-я за съответствие.
3.3.Стом.елементи трябва да се подложат на горещо поцинковане преди 
монтажа или да се грундират и боядисат с 2 пласта боя. 
3.4.Стом.колони да се анкетират към фундаментите с химич.анкери М20 с 
анкерна шпилка HIT-Z, анкерна смола  HIT-HY 200-A.Диаметърът на отвора 
е 22мм,а дълбочината му е 205мм.
3.5.Водене на дневник за контрол на заваръч.дейности. 
3.6.Промени по замяна на материали и/или промяна на канструктивни 
елементи само след писм.съгласие от страна на проектанта.
3.7. Следва да се спазват изискв. за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на строителни и монтажни работи съгласно Наредба 
№ 2 от 22.03.04г.;
3.8.Следва да спазват правилата за пожарна и аварийна безопасност при 
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експлоатация на обектите съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.14г.
4. Срок за изпълнение на поръчката - не по - дълъг от 30 кал. Дни от 
датата на подписване на протокол прил. 2 съгласно Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и проток. по време на 
строителството.
5.Гаранционният срок - не по- кратък от 5 (пет) години от датата на 
подписване на прот. прил. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
6.Ср.на валидност на офертите-3 мес.,счит.от датата на кр.срок за 
получаване на оферти.
7.Годност (правоспособност) за упражняване на проф.дейност-няма 
поставени изисквания по отношение на годност (правоспособност) за 
упражняване на проф.дейност.
8.Икон.и фин.състояние-няма поставени изисквания по отношение на икон.и 
фин.състояние на участниците.
9.Технич.и профес.способности- участниците следва да разполагат с мин.3 
техн. лица,вкл. или не в структурата им,които ще извършват заваръчните 
дейности и да са със съотв. придобита степен на правоспособност  по 
Наредба №7 от 11.10.02г. за условията и реда за придобиване  и 
признаване на правоспособност по заваряване, издадена от МОН Доказване: 
Декл. обст-ва се док. при усл. на чл.67,ал.5 и ал.6 ЗОП,като 
участникът, избран за изпълнител, представя копия на притежаваните 
док.,посочени в част ІV,Раздел„В,т.6 от ЕЕДОП,освен в случаите,когато 
информацията е видна от публич.регистър, посочен при попълване на 
ЕЕДОП. 
10.Всяко предложение,допуснато до оценка,отговарящо на изискванията на 
ЗОП и поставените от възложителя условия,ще се класира въз основа на 
критерий най-ниска цена. 
11. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 24.07.2018 г. в 
Пресцентъра на високото тяло на УМБАЛ„Св.Марина“ ЕАД на адрес:гр. 
Варна, бул.„Хр.Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/07/2018 дд/мм/гггг

УНП: 3628e58a-ac54-400d-bc6b-c0a17ed95ff0 3


