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

Столична Община - Район „Оборище“, БУЛСТАТ 0006963270511, бул. „Мадрид“ №1, в 
изпълнение на Заповед № РОБ16 - РД09 - 78/ 08.04.2016г. на кмета на СО-район „Оборище“, 
набира оферти за избор на изпълнител за ремонт на покрива на ЦДГ 100 „Акад. Пенчо 
Райков“, ул. „Велико Търново“ №2, район „Оборище“.

Предметът на изпълнение включва:
Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) свързани с „Ремонт на покрива на ЦДГ 
100,,Акад. Пенчо Райков“, ул. „Велико Търново“ №2, район „Оборище“.
Гаранционен срок - Гаранционните срокове на изпълнените строително -  монтажни работи 
са не по -  малки от посочените в чл. 20, ал.4, т.1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2 от 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. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на обекта с протокол за приемане 
на извършените СМР /образец 19/ и предавателно-приемателен протокол удостоверяващ, че 
са постигнати изискванията на договора.

I. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
Стойността на строително-монтажните работи не може да надхвърля 33 333 лева (тридесет 
и три хиляди триста и тридесет лв.) без вкл. ДДС и съответно 40 000 лева /четиридесет 
хиляди лева/  с включен ДДС. Към стойността на строително-монтажните работи са 
включени 10% непредвидени разходи, които не могат да бъдат надвишавани по време на 
изпълнението.
Оферти на Участници, които са предложили стойности, които надвишават максималните 
прогнозни стойности няма да бъдат разглеждани.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всички кандидати задължително да извършат оглед на обекта. Необходимо е 

предварително съгласуване на времето за посещение за извършване на огледа, като 
се посочат фирмата и трите имена на лицето, което ще извършва огледа.

2. Участникът следва да разполага с екип от правоспособни експерти/специалисти/, за 
които да представи доказателства за ангажираността на същите:

-  Координатор по безопасност и здраве, отговарящ на изискванията по чл.5, ал. 2 
от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на строителни и монтажни работи -  строителен инженер 
със сертификат за преминат курс за координатор по безопасност и здраве,

-  Ръководителят на обекта, да отговаря на изискванията на чл.163а от ЗУТ, 
строителен инженер със степен магистър.

3. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 
и да притежава удостоверение ведно с талон към него, съгласно Закона за камарата 
на строителите, и Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
1. Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се изпълняват съгласно 

изискванията на чл.169, алЛи ал.2 от Закона за устройство на територията. 
Изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително- 
монтажните работи, съответстващи на изискванията по опазване на здравето и 
живота на хората, тяхното имущество и безопасно ползване на строежа. 
Изпълнителят носи отговорност по спазване разпоредбите за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд на строежа.

2. Строително-монтажните работи ще се изпълняват по подробна количествено- 
стойностна сметка, включваща всички видове работи изброени и остойностени.

3. Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва 
да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са 
придружени с „декларация за експлоатационните показатели на материалите”

4. Всички продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, следва да 
бъдат доставени в комплект /системи/ с всички необходими аксесоари, фиксатори, 
детайли, части;

5. Запазването на всички архитектурни елементи на сградата -  всички орнаментални 
украси по корниза да бъдат възстановени в тяхната цялост при изпълнението на СМР, 
задължително съгласувани с Район „Оборище“.

6. Охраната на обекта ще се извърши за сметка на изпълнителя за целия период на 
строителство.

7. Временното строителство е за сметка на изпълнителя и трябва да отговаря на 
българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на труда.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 
Най-ниска цена

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. административни сведения /Образец 1/;
2. Застрахователна полица „Професионална отговорност”, за строежи IV -  та (четвърта) 

категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ (Закон за устройство на територията), валидна за 
целия период на изпълнение на договора;

3. ценово предложение -  подробна количествено-стойностна сметка, включваща 
всички видове работи изброени и остойностени;

4. декларация за посещение и оглед на обекта, подписана от представител на учебното 
заведение;

5. всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне 
на варианти на офертата;

6. Копия от удостоверения за правоспособност/лиценз, сертификат за преминат курс за 
координатор „КБЗ“;

7. Доказателство за ангажираността на експертите;
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8. Удостоверение ведно с талон към него, съгласно Закона за камарата на строителите, 
и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 
на строителя.

Офертата на участник, която не отговаря на посочените по-горе изисквания, няма да 
бъде разглеждана.

VI. ПРОГНОЗЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът не може да бъде по-дълъг от 40 /четиридесет/ календарни дни от влизането на 
договора в сила.
Договорът влиза в сила от датата последваща датата на превеждането на аванс в размер на 
20% от стойността на договора.

VII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
17/06/2016 14:00 часа.

Офертите за участие, включително приложенията и придружаващите документи се предават 
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. 
„Мадрид“ №1 до 14:00 часа на 17.06.2016г.
Валидност на офертата -  не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния 
срок за подаване на офертите.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02 / 815 76 47, лице за контакт - 
инж. Мария Александрова -  гл. експерт отдел „ИИИКРКТД“; на тел.: 02 /815 76 48, лице за 
контакт арх. Антоанета Стоева -  гл. експерт отдел „ИИИКРКТД“. Основен адрес: http://so- 
oborishte.com/

За оглед на обекта тел.: 02/ 944 25 16, лице за контакт Наталия Преславска -  директор на 
ЦДГ 100.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Образец 1
• Количествена сметка

ВАСИЛ ЦОЛОВ
Кмет на р-н „Оборище
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