
Партида: 01142 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01142

Поделение: ________

Изходящ номер: 158 от дата 01/04/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Институт по океанология-БАН  Варна

Адрес
ул.Първи май № 40

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Институт по океанология-БАН  
Варна

052 370484

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Виолин Стоянов Райков

E-mail Факс
office@io-bas.bg 052 370483

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.io-bas.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.io-bas.bg/porachki_2016/OP_02_2016.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Изпълнителят следва да извърши строително – ремонтни  работи на 
сграда и работни помещения в Институт по океанология при БАН, 
гр.Варна ,включващи:Ремонт подови настилки във всички  помещения 
на първи етаж на сградата- приблизителна площ 75 кв.м.;Ремонт на 
помещения-приблизителна площ 505 кв.м;Ремонт на вътрешна 
дограма;Ремонт и преустройство на санитарен възел; Ремонт 
фасадна фуга и хидроизолации;Ремонт на външни решетки;Изработка 
и монтаж на козирки над входове към вътрешен двор;Доставка и 
монтаж на инверторни климатици;Изработка, доставка и монтаж на 
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работни плотове и шкафове за вграждане;

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45200000

Доп. предмети 45410000

45440000

45430000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Количествата и видовете СРР/СМР са определени в техническата 
спецификация и количествена сметка,неразделна част от публичната 
покана

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

гр.Варна, кв.Аспарухово,ул.Първи май № 40 код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да 
изпълнява качествено  предвидените СРР, съгласно изискванията на 
Възложителя,  техническата спецификация и при спазване на 
изискванията на нормативните актове и останалата нормативна 
уредба в РБългария , отнасяща се до извършване на посочените 
СРР. Изпълнителят носи отговорност за изпълнение на задълженията 
си по чл.163 ал.2 и ал.3 от ЗУТ;
.Всички СРР следва да се изпълняват според действащите правила и 
норми за строителството, за противопожарна безопасност и 
безопасност на труда. 
.Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата 
документация за освидетелстване, отчитане и установяване на 
всички видове ремонтни работи, подлежащи на закриване, 
удостоверяваща, че са постигнати изискванията на възложителя   –
актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР и 
др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни 
актове. 
.Гаранционният срок за всички СРР и СМР не може да бъде  по-
кратък от срока, определен от Наредба №2/2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България. 
 Доставката на всички материали и оборудване, необходими за 
изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя. Всички материали, 
които ще бъдат вложени в строежа, трябва да съответстват на 
посочените , както и на  БДС или на еквивалентен стандарт, да 
бъдат с посочен произход и качество.
Възложителят изисква ежедневно почистване от строителни отпадъци  
в края на работния ден, и периодично извозване извън територията 
на ИО-БАН на  регламентираните за целта места. След окончателно 
завършване на работата  всички строителни отпадъци следва да 
бъдат извозени окончателно на регламентирани за целта места. 
При осъществяване на СРР , изпълнителят следва да предприеме 
необходимите мерки:
-  за опазване от повреди и разрушаване  намиращите  се в 
близост помещения, обзавеждане и инфраструктура на възложителя;
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- за опазване на работещите в ИО-БАН научни работници и 
служители и пребиваващи на територията му трети лица; 
Всички повреди, причинени поради недобра организация или 
небрежност от работниците на Изпълнителя се възстановяват от 
Изпълнителя за негова сметка. 
Участниците имат право да извършат оглед на обекта.
Изпълнителят  е длъжен да извършва оценка на риска съгласно 
изискванията на чл.15 ал.1 и следващите от НАРЕДБА № 2 от 22 
март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. Възложителят изисква представяне на  
представяне на  гаранция за изпълнение на договора.Гаранцията за 
изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на 
Договора за изпълнение на обществената поръчка, която може да се 
внесе по банков път или може да се представи под формата на 
банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение.Участникът, определен за изпълнител на обществената 
поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за 
внесената по банков път гаранция за изпълнение на Договора при 
неговото сключване.При представяне на гаранция за изпълнение в 
платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва 
договора, за който се представя гаранцията.Условията и 
сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или 
освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената 
поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за възлагане 
на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник 
да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава 
гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Обща пределна цена на договора-70%
Срок за изпълнение-30%

Срок за получаване на офертите

Дата: 12/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или Чуждестранно физическо или юридическо лице, както 
и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие 
съгласно настоящата документация. Не може да участва в 
процедурата за възлагане на общ.поръчка ФЛ или ЮЛ, за което e 
налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона 
за обществените поръчки /ЗОП/, приложими за настоящата 
общ.поръчка.б/някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.  
Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e 
налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП 
приложими за настоящата общ.поръчка. Лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
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офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта.В процедурата за възлагане на поръчката едно ФЛ или едно 
ЮЛ може да участва само в едно обединение. В случай, че 
Участникът е  обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелноЮЛ преди датата на подаване на офертата за 
настоящата общ. поръчка, членовете на обединението подписват 
договор за създаване на обединение,в който изрично посочват, че: 
членовете на обединението са отговорни солидарно при 
изпълнението на  Договора за възлагане на общ.поръчка, сключен в 
резултат на проведената процедура; всички членове на 
обединението  остават в състава на обединението за целия период 
на изпълнение на Договора за възлагане на общ. поръчка; 
определят  едно лице, което да представлява обединението пред 
трети лица, по време на изпълнение на поръчката.  Когато в 
договора не е посочено лице, което представлява участниците в 
обединението се прилага и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият. Не се 
допускат никакви промени в състава на обединението след 
подаването на офертата.Разпределението на дейностите между 
членовете при изпълнението на общ. поръчка, задължително се 
посочва в договора за създаване на обединението. Заверено за 
вярност копие на договора за създаване на обединение 
задължително се прилага в офертата на участника. В случай че 
обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата общ. поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и 
при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на общ. 
поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, 
след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на общ.поръчка;Когато 
участник е предвидил в  офертата си ползването на 
подизпълнител/и  при изпълнение на общ.поръчка, той следва 
задължително да посочи видовете работи, които подизпълнителите 
ще извършат както и да посочи техния дял в проценти от 
стойността на общ. поръчка.Лице, което участва в обединение или 
е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура 
за възлагане на обществена поръчка едно ФЛ или ЮЛ лице може да 
участва само в едно обединение.Участникът трябва да е изпълнил 
през последните 5 год., считано от датата на подаване на 
офертата   най-малко 2договора, включващи СРР и или СМР сходни с 
предмета на обществената поръчка.Забележка:За „сходни СМР/ СРР” 
се приемат:ремонтни  и монтажни работи на сгради  и помещения, 
строителни и монтажни работи по общо изграждане.Участниците 
следва да разполагат с квалифицирани работници  за изпълняване 
на СРР/ СМР, предмет на общ. поръчка.Участниците  следва да 
разполагат със  строителна техника и технически средства,  
необходими за изпълнение на предмета на поръчката.Пълна 
информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на 
поръчката са посочени в техн. спецификация,КС и проекта за 
договор,част от настоящата покана.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 12/04/2016 дд/мм/гггг
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