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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: 07-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 08/08/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2680 от дата 08/08/2018
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт на 
помещения, находящи се на първи етаж на ниското тяло в блок 1 в 
„Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД - сграда с идентификатор 10135.2555.2641.14, в ПИ с 
идентификатор 10135.2555.2641, по плана на 23-ти м.р., бул. „Христо 
Смирненски“ №1, гр. Варна

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)
200000Предмет на поръчката

1.Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР), 
които следва да бъдат извършени във връзка с промяна на 
предназначението и основен ремонт на помещения, находящи в Блок 1 на 
ниското тяло на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД и преустройството им в 
„Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД. СМР включва демонтажни и нови строително-монтажни 
работи, основен ремонт на инсталациите, настилките, облицовките и 
реконструкция.
Промяната на предназначението се отнася за следните помещения: 
фотолаборатория, зала за разчитане, складови помещения и санитарен 
възел, находящи се на първия етаж на ниското тяло в Блок 1, които ще 
бъдат обособени в ангиографски кабинет. В същият се обособяват 
командно, техническо, процедурно, изливно, възстановително и 
подготвително помещение за Ангиографска лаборатория.
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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 т. 
2 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 с 
изх. № 4 от 05.01.2018 г., издадена от Община Варна с виза за проучване 
и проектиране от Главния архитект на Общината. 
2.Критерий за възлагане:предложен срок за изпълнение на поръчката-20 
т.;
предложена стойност с ДДС за изпълнение на поръчката-80т.
3. Осн-я за отстр.- чл.54, ал.1,т.1-5 и т.7 ЗОП. участн. предст. 
еЕЕДОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45200000

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/08/2018 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. Документ. и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила на 
купувача на адрес:http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4474
2.Видове СМР:2.1Част: Архитектурно - строителни работи;2.1.1.Демонтажни 
работи;2.1.2.Нови арх.СМР;2.2.Част: Водопроводна и канализационна 
инсталации;2.2.1.Демонтажни  работи;2.2.2.Нова водопроводна и 
канализациона  инсталации;2.3.Част: Вътрешна 
елек.инсталация.2.3.1.Демонтажни работи:2.3.2.Нови 
ел.инсталации;2.4.Част: Отоп.,вентил.и 
клим.инсталации:2.4.1.Дем.работи:2.4.2.Нова 
отопл.инсталация;2.4.3.Вентил.инсталация;2.4.4.Клим.инсталация;2.5.Част
: Мед.газове.3.Доп.изисквания:3.1.Ср.на извършване на 
СМР,съгл.предлож.на участника,следва да е до 60 кал.дни,сч.от датата на 
открив.на стр.площ.3.2.Гар.срок на извърш.СМР–най-малко 5 год.,сч.от 
датата на въвеж.на обекта в екс-я (изд.на разреш.за ползване или 
удостов.за въвеждане в експл-я),съгл.чл.20,ал.3 и ал.4 от Наредба 
№231/07.03 г.за въвежд.в експл-я на строежите в РБ и мин.гар.ср.за 
изпълнени стр.и монт.раб.,съор-я и стр.обекти(Наредба 
№2/31.07.03г);3.3.За дата на прикл.на обекта се приема датата на 
двустранно подписан от страните ППП.3.4.СМР трябва да се изпълнят в 
съотв.с инвест.проекти,изг.за наст.поръчка и съст.неразд.част от док-
ята.3.5.Вс.стр.мат-ли(продукти),к.се влагат в строежа,трябва да 
отговарят на действ.в РБ БДС или екв.,к.и на норм.изискв.3.6.За 
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позициите от Техн.специф-и,ч.№ са отбел.с  („*”), участн.трябва да 
представят в Тех.си предложения сертиф.за произход,кач-во и 
тех.параметри или др. докум.по тяхна преценка,удост.съотв.на офертата 
им с изиск-ята,постав.от Възл.Подр.опис.на вс.СМР са описани в докум-
ята към наст.общ.поръчка
4.Годност за упражняване на проф.дейност.Възлож.,на осн.чл.60,ал.1 от 
ЗОП поставя изискване участн.в процедурата да са вписани:4.1.В 
Търг.регистър.За бълг.лица–ТРРЮЛНЦ при АВ,а за чужд.лица - в 
аналог.регистър,съгл.закон.на държавата членка,в к. са установени;4.2.В 
проф.регистър на строителя.За бълг.лица-Центр.проф.регистър на 
строителя в РБ.За чужд.лица-в аналог.регистър,съгл. законод.на 
държавата-членка,в к.са установени.Във вс.случаи вписването следва да 
се отнася до строежи от I категория или аналог.
5.Икон.и фин.състояние:5.1.Възл.,на осн.чл.61 ал.1 т.2 от ЗОП и в 
съот.с предм.на наст.поръч.поставя изискв.участн.,опред.за изпълн.,да 
предс.вал. застрах.„Проф.отговорност в строителството”,за строежи от I 
катег.  
За участник,устан./рег.в РБ,застрах.за „Проф.отговорност в 
строителството“ следва да бъде в съотв.с чл.171,ал.1 от ЗУТ и 
НУРЗЗПС.Застрах.сума следва да е не по-малко от мин.,приложим за 
строежи I категория,съгл.чл.5,ал.2 т.1 от НУРЗЗПС(600 000лв).За 
участник,устан./рег.извън РБ застрах.за проф.отг.следва да бъде 
еквив.на застр.„Проф.отговорност в строителството“ по чл.171,ал.1 от 
ЗУТ,съгла.закон.на държ.к.е устан.участн.Застрах.на чужд.лица следва да 
осигурява мин.съгл.държ.,където е установен.5.2.Възл,на осн.чл.61 ал.1 
т.2 от ЗОП, участн.да скл.доп.застрах.за обезп.на отговорностите  им за 
обекта покр.мат.вреди в/у строежа,мат.,стр.мех-я и обор.на стр. 
площадка.За участ.устан в РБ,застрах.следва да бъде в съответствие с 
чл.173,ал.2 от ЗУТ. Застрах.сума следва да е не по-малко от 
прог.стойн.на поръчката с ДДС-240000лв.
6.Тех.и проф.спос.6.1.Възл.,поставя изискв.участ.да е изпълнил дей-и с 
пред.и обем,идент.с предмета на ОП.  
6.2.Възл., поставя изискв.участн.да разп.най-малко с по 1 
тех.лице,вкл.или не в структ.на участника,от избр.6.2.1.Спец.по 
елект.6.2.2.Спец.по ВиК.6.2.3Спец.по отоп.,вент.и клим.За доказване на 
изиск.по 6.2,участн.пред.списък на техни.лица и/или орга-и,вкл.или не в 
структурата му.6.3. Възл.,поставя изискв.участ.да разп.с рък.състав с 
опред.проф.комп. 6.4. Възл.,поставя изискв.мат-е,да са серт.от 
акред.лица за контрол на кач-то,удостов.съот.им с пос.от 
възл.специф./станд.6.5. Възл.,поставя изискв.участн.да прил.мерки за 
осиг.на качест.
7.Офертите ще бъдат отв. на 24.08.18г. в 10:00ч. в Пресцентъра на 
високото тяло на УМБАЛ„Св.Марина“ ЕАД.
8.Ср. на вал.- 3мес.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 08/08/2018 дд/мм/гггг
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