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: 1

Възложител: :МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС ЕООД
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 711
Адрес: Р. България 8000, гр.Бургас, ж.к „Славейков“, до 9-то ОДЗ, сградата на Медицински
център ІІ
Лице за контакт д-р Атанас Бошев
Телефон: 0877 188102
E-mail: mc2__bourgas@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
http://mc2burgas.com/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html
 Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [] Не
Обект на поръчката:
Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни

дейности на покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД,
гр.Бургас”

Кратко описание: Дейностите, предмет на поръчката, са:

“Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни дейности на покрива на
сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, гр.Бургас”, като дейностите
са посочени подробно в Техническата спецификация, неразделна част от
документацията;
Място на извършване: град Бургас, сградата на Медицински център ІІ
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 13 500 лв. без вкл. ДДС;
Важно!!! В случай, че участник предложи по-висока цена от общата прогнозна цена или
прогнозната цена за всеки обект по отделно, то същият ще бъде отстранен от участие.!!!

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да  Не
Номер на обособената позиция: няма
Наименование: не
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): не
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: 1.1. В обявената процедура може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на
изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки, и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата
документацията за участие.
1.2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва
да сключат договор/споразумение помежду си.
1.2.1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:
- че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението
на настоящата обществена поръчка;
- че представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава
указания за и от името на всеки член на обединението;
- че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на
представляващия обединението/консорциума, и
- че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на
обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до
окончателното изпълнение на обществената поръчка;
- че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за
качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на срока за изпълнение на договора,
независимо от срока, за който е създадено обединението / консорциума.
1.2.2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се
допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
1.3. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка
участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, а именно:
1.3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307,
чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.3.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.3.1, в друга държава членка или трета страна;
1.3.3. 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 кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
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1.3.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.3.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.3.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не

Икономическо и финансово състояние.
Участниците, следва да притежават валидна застраховка „Професионална
отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на
други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно
изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща
минималната застрахователна сума за строежи трета категория, съгласни чл. 137, ал.1,
т.3, буква „а” от ЗУТ определени с Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството.
За доказване на това изискване участникът представя:
Заверено копие на Валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България и е предоставило
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
- Участникът следва да има общ оборот, включително минимален оборот в сферата
на предмета на поръчката за последните 3/три/ финансово приключили години в
размер на 27 000лв.
За доказване на това изискване участникът представя попълнена Справка за общия
оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по Образец.
Преди сключване на договора Възложителят ще изиска от участниците, определени за
изпълнители да представят документи по чл.62, ал.1, т. 3 от ЗОП - Годишните финансови
отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, най-много за
последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която
кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания за общ оборот се доказва от обединението участник, а не от
всяко от лицата, включени в него.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и
финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме
за подходящ.
Технически и професионални способности.
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1. През последните 5 години участникът да има като изпълнител, включително като член
на обединение – изпълнител (за частта от поръчката, която той е изпълнявал), изпълнен
поне 1 (един) обект, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
За доказване на горепосоченото минимално изискване от участниците се представя
списък на строителството по чл.64, ал.1 т.1 по Образец с дейности, идентични или
сходни 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, като
доказателство за извършеното строителство.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
Забележка: Под „сходни“ с тези на поръчката дейности следва да се разбира:
изпълнение на дейности по ремонт/рехабилитация, и/или реконструкция, и/или
изграждане на покриви на сгради;
2. Участникът следва да притежават необходимия персонал персонал и/или ръководен
състав, който да изпълнява следните длъжности:
 Най-малко 1 техническо лице, притежаващи професионална
квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал. 4 от ЗУТ или
еквивалентна и общ професионален опит – минимум 5 години в
реализацията на строителството на подобни обект за ремонт на сгради на
подобна позиция.
 Най-малко двама общи работници;
За доказване на обстоятелство се представя списък с персонала, ангажиран
за изпълнение 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
[] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Критерият за оценяване на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ –
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”:
№

Показател

Максимално
възможен брой точки

Относителна тежест в
КО

1.

Предлагана цена

40

40%

2.

срок за изпълнение

30

30%

3.

Гаранционен срок

30

30%

1. Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки – 40 и тежест
на критерия – 40 %. Максималният брой точки получава офертата с предложена найниска цена за поръчката. Точките на останалите кандидати се опредeлят в съотношение
към най-ниската предложена цена. При определяне на точките по този критерий, които
ще получи съответния кандидат, се ползват следните формули:
P min
Ц= 40 х ------------, където
Pn
Ц e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по
Показател 1.
40 е максималният брой точки по Показател 1;
Pn – цената, предложена от конкретния /n-ия/ кандидат;
Pmin – най-ниската предложена цена.
2. Показател 2 – “срок за изпълнение” /С/ - с максимален брой точки – 30 и
тежест на критерия – 30 %. Максималният брой точки получава офертата с предложен
най-кратък срок на изпълнение. Срокът се посочва в КАЛЕНДАРНИ ДНИ ДНИ.
Срок за изпълнение на всички дейности от поръчката може не може да е по-дълъг
от 10 (десет) календарни дни. Точките на останалите кандидати се опредeлят в
съотношение към най-ниския общ срок на изпълнение. При определяне на точките по
този критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва следната формула:
P min
С= 30 х ------------, където
Pn
С e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по
Показател 2;
30 е максималният брой точки по Показател 2;
Pn – срокът, предложен от конкретния /n-ия/ кандидат;
Pmin – най-ниският предложен срок за изпълнение.
2. Показател 3 – “гаранционен срок” / G/ - с максимален брой точки – 30 и
тежест на критерия – 30 %. Максималният брой точки получава офертата с предложен
най-кратък срок на изпълнение. Срокът се посочва в КАЛЕНДАРНИ ДНИ ДНИ.
Срок за изпълнение на всички дейности от поръчката може не може да е по-дълъг
от 10 (десет) календарни дни. Точките на останалите кандидати се опредeлят в
съотношение към най-ниския общ срок на изпълнение. При определяне на точките по
този критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва следната формула:
P min
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G= 30 х ------------, където
Pn
G e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по
Показател 3;
30 е максималният брой точки по Показател 3;
Pn – срокът, предложен от конкретния /n-ия/ кандидат;
Pmах – e максималният гаранционен срок за изпълнените СМР, съгласно
Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници;
Гаранционият срок на извършените СРР е по предложение на участника, в
календарни месеци и трябва да бъде съобразен с предмета на поръчката.
Забележка: Предложеният гаранционен срок трябва да бъде не по-кратък от
предвидените в чл. 20, ал.4 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 и не по-дълъг от
двукратния размер на минимално определения!!!
В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над
посочения максимум предложен гаранционен срок, офертата на участника се предлага
за отстраняване!
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12.12.2017 г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) ………….. год.

Час: (чч:мм) 16:00 часа

Час: (чч:мм) 24:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 13.12.2017 год. от 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: сградата на Медицински център ІІ

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 ] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 27.11.2017 год.
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Възложител /п/
Трите имена: (Подпис и печат) Атанас Димов Бошев
Длъжност: управител
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