
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bq

Деловодна информация
I lap гида на възложителя: 4497 
Поделение:_
Изходящ номер: РД-01 -52 от дата 23/10/2014 
Коментар на възложителя:

А / о .Й С 'Ь 5 0 В О _______________________

Р А З Д Е Л  \ :  В Ь 1 '1 ( )Ж Н Т 1 'Л
1.1) Наименование, адреси ii място/места за контакт:
Възложител
ПУ "Стефан Караджа" - гр.Пловдив
Адрес
ул."Димитър Талев" № 102
Град 1 ющенски код Страна
Пловдив 4004 Република

България
Място/места за контакт Телефон
ПУ "Стефан Караджа" - гр.ПловдиЕ 032 692521
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Веселка Бакиш
E-mail Факс
ри karadjata@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

1
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://pu-sk.com

Р А З Д Е Л  II
Обект на поръчката
ИЗ Строителство □Доставки [Ц Услуги
Кратко описание
"Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени 
позици: Позиция № 1 - Извършване на ремонт на отоплителната 
инсталация в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив и Позиция № 2 
Извършване на ремонт на учебни работилници в ПУ «Стефан Караджа» 
- гр. Пловдив".
Общ терминологичен речник (C PV )

Осн. код Дон. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 45000000

Дон. предмети 45300000
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Р А З Д Е Л  111____________________________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
За извършването на строително-ремонтни работи в ПУ „Стефан 
Караджада" гр. Пловдив е предвидено да се разходва сума в размер 
на 156 183.00 лв. (сто петдесет и шест хиляди сто осемдесет и 
три лева) с включен ДДС или 130 152,50 лв. лв. (сто и тридесет 
хиляди сто петдесет и два лева и петдесет стотинки) без включен 
ДДС" .
11роиЮ31 ia стойност
(в цифри): 130152.50 Валута: BGN __
Място на извършване
гр.1Ьювдив. ул."Димитър гал е в" №  128_____________________________________ код NUTS:
Изисквания за изпълнение на поръчката
Технически изисквания:
1.1. Участниците следва да имат валидна застраховка за 
професионална отговорност в строителството, съгласно чл. 171 от 
ЗУТ.
1.2. Участниците следва да разполагат с необходимия ръководен, 
технически и изпълнителски персонал за изпълнение на поръчката.
1.3. Участниците следва да докаже, че разполага с техническо 
оборудване, необходимо за изпълнението на поръчката.
1.4. Участникът да притежава валиден сертификат ISO 9001: 2008 
за управление на качеството в областта на строителството или 
еквивалент.
1.5. Участникът да притежава валиден сертификат ISO 14001: 2004 
за управление на околната среда в областта на строителството или 
еквивалент.
1.6. Участникът да притежава валиден сертификат BS OHSAS 18001 : 
2007 за управление на здравословни и безопасни условия на труд в 
областта на строителството или еквивалент.
Критерий за възлагане

Пнай-ниска цена_______________________________^икономически най-изгодна оферта___________
Показатели за оценка на офертите
Показател 1 - Срок за извършване на строително-ремонтните работи 
- 10 точки. *
Показател 2 - Гаранционен срок на извършените строително- 
ремонтни работи - 30 точки.
Показател 3 - Обща цена за изпълнение на строително-ремонтните 
работи - 60 точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 03/1 1/2014 дд/мм/гтгт Час: 16:30
Европейско финансирайе Да □  Не К
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък с документите,
съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника - в 
свободен текст; 2. Документ „Оферта", съдържаща дани за лицето, 
което прави предложението - образец № 1; 3. Пълномощно на 
лицето, което е упълномощено да представлява участника в 
настоящата обществена поръчка. Този документ се представя, 
когато лицето, определено да представлява участника, не е
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официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна 
регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално 
заверено копие; 4. При участници обединения - Споразумение или 
Договор за създаване на обединение за участие в настоящата 
обществена поръчка- оригинал или нотариално заверено копие; 5.
За юридическо лице или едноличен търговец, регистриран/о в 
Република България - копие от документа за регистрация или 
декларация в свободен текст за единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай, че е 
посочен ЕИК, не е необходимо представяне на регистрационни 
документи. За физическо лице се представя копие от документа за 
самоличност, 6. За юридическо лице, регистрирано извън Република 
България - копие от документ за регистрация на чуждестранното 
лице, съобразно националното му законодателство. За чужденец 
копие от документа му за самоличност. 7. Копие на валидна полица 
за застраховка за професионална отговорност в строителството. 
Участниците - чуждестранни лица, или техни обединения, могат да 
представят еквивалентен документ за застраховка, издаден от 
компетентен орган на държавата, в която са установени. 8. 
Декларация за поемане на задължението за осигуряване на валидна 
застраховка за професионална отговорност в строителството за 
целия срок на договора и до изтичане на гаранционните срокове 
по образец № 2. 9. Декларация от участника (в свободен текст), 
че разполага с необходимия ръководен, технически и изпълнителски 
персонал за изпълнение на поръчката. 10. Декларация от участника 
(в свободен текст), че има на разположение техническо 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.11. Копие на 
валиден сертификат 1БО 9001: 2008 или еквивалент.12. Копие на 
валиден сертификат 1БО 14001: 2004 или еквивалент.13. Копие на 
валиден сертификат ВБ ОНБАБ 18001 : 2007 или еквивалент.14. 
Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - образец № 3. Декларацията по 
47, ал. 9 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват юридическото лице.
15. Декларация в свободен текст за извершен оглед. 16. 

Декларация за ползване на подизпълнител/и - образец № 4.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при 

изпълнението на поръчката, всеки един от посочените«в 
декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за 
съгласие за участие като подизпълнител по образеца от 
документацията. 17. Декларация за съгласие от всеки от 
включените в офертата подизпълнители - образец № 5. 18.
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - образец № 6. 19. 
«Техническо предложение" - по представеният образец. В 
техническото предложение за изпълнение следва задължително да 
бъде посочен предлаганият гаранционен срок след приемане на СМР, 
както и предлаганият срок за изпълнение на поръчката. 20.
„Ценово предложение", попълнен в съответствие с представеният 
образец, в което освен предлаганата цена задължително следва да 
бъдат посочени технико-икономическите показатели на 
ценобразуването. Към ценовото предложение следва да бъде 
приложена попълнена количествено-стойностна сметка, за 
съответната обособена позиция, като часовата ставка следва да 
осигурява минималната работна заплата в строителството. 
Количествено-стойностните сметки следва да съдържат единични 
цени и обща стойност.
Отварянето на офертите ще се извърши съгласно чл.101г, ал.З, във
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връзка с чл.68, ал.З от ЗОП на 0 4.11.2 014г. от 13,30 часа"в 
кабинета по история,ет.2 на ПУ "Стефан Караджа" - гр.Пловдив.

Р А З Д Е Л  IV _______________________________________________________________________________
Срок на валидност на нубличната покана (включително)
Дата: 03/11/2014 дд/мм/гпт
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