
СО Район ‘‘ОБорище“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА “ в П Г ^ Г ''“3
№ РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 26, факс 02 / 944 16 67

П О К А Н А

На основание Заповед № РО Б16-РД 09-83 /12.04.2016г.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична Община, Район „Оборище“, БУЛСТАТ 0006963270511, представлявана от 
Васил Цолов -  кмет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ” от една страна, 
тел.: 0 2 / 8 1 5  76 47, факс 02 / 944 16 67, E-mail: oborishterajso-oborishte.com

За контакт:

инж. Мария Александрова -  гл. експерт отдел „ИИИКРКТД“ 
арх. Антоанета Стоева -  гл. експерт отдел „ИИИКРКТД“

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://so-oborishte.com/

II. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА:

Упражняване на инвеститорски контрол по отношение на количеството и качеството на 
изпълняваните строително-монтажни работи на обект „Разширение на сградата на 
Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ IV, 
кв.535, м. „Центъра -  Зона А-север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ -  
пристройка и надстройка на корпус 1 -  Етап 1А“ със следната документация по всички 
части:

S  Част „Архитектура”;
■S Част „Конструктивна”;
S  Част „ПБЗ - технология на укрепване и разрушаване”;
^  Част „ПБЗ”;
✓ Част „ВиК”;
S  Част „ТОВК”;
S  Част „Енергийна ефективност”;
S  Част „Електро”;
S  Част „Асансьорна уредба“
^  Част „Пожароизвестителна инсталация;
S  Доклад „Инженерна геология”;
S  Част „Пожарна и аварийна безопасност”;
S  Част „Геодезия”;
S  Част „Паркоустройство и благоустройство”;
^  Част „КИПиА“
^  Проект „ПУСО“
■S Комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен 

проект
Документацията за гореописаната поръчка е налична в сайта на Район „Оборище“, 
раздел „Профил на купувача“ / http://so-oborishte.com/ /
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Лицето осъществяващо инвеститорски контрол е длъжен:
1.1. Да упражнява инвеститорски контрол по изпълнените С'МР на обекта чрез 

специалистите по съответните части;
1.2. Да поддържа точно и систематизирано деловодство и отчетност във връзка с 

извършваните дейности по инвеститорски контрол, да следи графика за 
изпълнение на СМР по проекта;

1.3. Да прави проверки, измервания и остойностяване на извършените СМР 
относно етапа и качеството;

1.4. Да извърш ва проверка в съответствие с декларациите за експлоатационните 
характеристики на вложените материали;

1.5. Да осъществява контрол по спазване инструкциите за безопасност на 
строителната площадка;

1.6. Да контролира участието и отчета на проектантите за извършване на 
авторски надзор по време на изпълнение на строежа;

1.7. Съставя ежемесечни доклади за разплащане със строителя и проектанта, 
обвързани с всички актове и протоколи по време на строителството от 
стартирането и изпълнението на работите по договора;

1.8. Да осигурява на възложителя и на всяко упълномощено от него лице достъп 
по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените 
услуги, за проверки и изготвяне на копия, както през срока на договора, така 
и след това;

1.9. Да следи и да докладва за нередности при изпълнение на договора;
1.10. Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора и за предприетите мерки за тяхното решаване;
1.11. Да осигури лице съгласно чл. 6 от НАРЕДБА за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, в сила от 
13.11.2012 г., съгласно чл.8 да изготвя транспортен дневник на СО по време 
на СМР. За изпълнение на плана за управление на СО, да изготви отчет 
съгласно чл. 9 по приложение № 7.

1.12. Предвидените дейности по инвеститорски контрол се осъществяват по 
време на строителството до подписване на констативен акт обр. №15 за 
установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба №3 от 31 
юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

1.13. След изпълнението на договора да предаде на възложителя всички 
материали и документи.

2. Участникът следва да разполага с екип от правоспособни специалисти по следните 
части:
-  ключов експерт с удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 
еквивалент;
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-  Координатор по безопасност и здраве, който да отговаря на изискванията на 
чл.5 ал.2 от Наредба №2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

-  част конструкции, ключов експерт/инженер упражняващ технически контрол, 
включен в списъкът на камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране;

-  експерт по част архитектура;
-  експерт по част ОВК;
-  експерт по част електро;
-  експерт по част ВиК;

IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

Стойността на услугата не трябва да надвишава 15 000 лева без вкл. ДДС

V. СЪДЪРЖ АНИЕ НА ОФЕРТИТЕ:

-  Опис на документите, съдържащи се в предложената оферта и подписани от 
участника;

-  Административни сведения -  Образец 1;
-  Ценово предложение;
-  Застрахователна полица „Професионална отговорност”, за строежи III -  та 

(трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3. трета категория от ЗУТ (Закон за 
устройство на територията), валидна за целия период на изпълнение на договора 
за обществена поръчка;

-  Копие на сертификат за преминат курс за координатор по безопасност и здраве;
-  Доказателство за техническите възможности и/или квалификацията на 

участниците, за изпълнени услуги еднакви или сходни с предмета на настоящата 
процедура, през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
услугата;

-  Участникът следва да представи доказателства за ангажираността на 
експертите/специалисти/, както и наличието на опит на същите в областта на 
предмета по т.П на настоящата процедура, със заверени от него копия;

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

VII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2016 16:00 часа.
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Офертите за участие, включително приложенията и придружаващите документи, 
трябва да бъдат предадени в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: 
участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, 
както и наименование на поръчката. Всички оферти трябва да бъдат подадени в 
деловодството на СО район „Оборище“, бул. „М адрид“ №1 до 16:00 часа на 
16.05.2016г.

Срок на валидност на офертата не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния 
срок за подаване на офертите.

VIII. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Срокът за изпълнение започва да тече от деня, следващ деня на превеждане на аванс от 
възложителя по настоящата процедура и приключва не по-рано от настъпване на 
следните обстоятелства:

-  Подписване на АКТ образец 15, за предаване на обекта от Изпълнителя на 
Възложителя

-  Окончателен доклад по договора за строителство;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Образец 1
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Втвт*
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