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: [РОБ18 – ВК91 – 321/3/18.07.2018 г.]

Възложител: [Столична община – район „Оборище“]
Поделение [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 1267 ]
Адрес: [гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1 ]
Лице за контакт [А. Велкова, И. Костова]
Телефон: [02 815 76 36]
E-mail: [office@so-oborishte.com]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[X] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията

на проект “Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за
детска кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково
обучение с периодично ползване“.
Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителномонтажни работи за преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на
помещение за детска кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за
представления и езиково обучение с периодично ползване.
Място на извършване: ул. „Васил Друмев“ № 34, район „Оборище“, град София

Срок за изпълнение:
до 20/двадесет/ работни дни.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 56 000, 00 лева.
В прогнозната стойност са включени и непредвидените разходи.
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

Номер на обособената позиция: []
Наименование: []
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има правото да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено.(чл. 10, ал. 1 от ЗОП).
С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП възложителят не поставя
изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена
поръчка се сключва след като участникът, определен за изпълнител, представи пред възложителя
заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на
създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата,
в която обединението е установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на обединението
сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно основанието за създаване на
обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на членовете на обединението;
разпределението на отговорностите и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за обединение за
изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на подписите, който съдържа
клаузи, че:
•
Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно, по закон за
изпълнението на договора;
•
Всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява и
представлява същото;
•
Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора.
•
Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.
В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка,
следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор, който да съответства на
изискванията на възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на
друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
2. Изисквания за личното състояние: Оферта не може да подаде и възложителят ще отстрани
участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или
участник, когато:
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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;
2) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
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 участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
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;
6) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
7) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
8) лишен е от правото да упражнява определена професия /строител/ или дейност
/строителство/ съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Основанията по т. 1), 2), 6) и 8) се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
В случай, че по отношение на участник в процедурата е налице основание по т. 3,
възложителят няма да отстрани този участник, при условие, че размера на неплатените му
дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на
годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай
участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния му оборот
за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се
съдържа тази информация.
Участникът, за когото са налице някои от посочените в т. 1) – 8) обстоятелства, може да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
съгласно чл. 56 от ЗОП.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата чрез
попълване на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2.2. Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по т.1), 2), 7) и 9) са:
1. Лицата, които представляват участника или кандидата;
2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
3. Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието
по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорните органи.
2.3. Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
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3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват,
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата,
в която са установени.
Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в
чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т.
15 ЗОП.
2.4. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че
ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата си попълнен от третото лице
ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения.
2.5. Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на
поръчката, той посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и да декларират, че за тях не са налице основания
за отстраняване от процедурата.
2.6. Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да представи
в офертата си попълнен от подизпълнителя ЕЕДОП, в който подизпълнителя посочва поетите
от него задължения и дела от поръчката, който ще изпълни.
2.7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него
участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
2.8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези
лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, касаеща липса на основания
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
2.9. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се отнасят
за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с
личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 2 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато
участникът подава в офертата си повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно
да представлява участника.
2.10. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1
ЗОП и/или чл.55, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за
доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за
надеждността участникът представя следните документи:
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2.10.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП – документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията
са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения;
2.10.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
2.10.3. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен. Когато в същата държава не се издават документи за посочените обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение, съгласно
законодателството на съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато обстоятелствата в
тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се
предоставя на възложителя от компетентния орган по служебен път.
На основание чл. 57 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена
поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. В случай, че за участник е налице някое от
горните изисквания за отстраняване, същият има право да представи доказателства, че е предприел
мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя,
съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено валидно удостоверение от
Камарата на строителите, за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) както следва:
Строежи от Първа група – четвърта категория.
Горните обстоятелства се декларират в ЕЕДОП.

Икономическо и финансово състояние:
Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката,

отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:
- инженер - специалност „ССС“, „ПГС“ или еквивалентнa специалност, със стаж по
специалността минимум 10 /десет/ години;
- архитект - със стаж по специалността минимум 10 /десет/ години;
Горните обстоятелства се декларират в ЕЕДОП.
Участникът трябва да прилага:
а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или
еквивалентен (с обхват строителство),
б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или
еквивалентен (с обхват строителство)
в) система за управление на здравословни и безопасни условия на труд N ISO 18001:2007/2015 или
еквивалентен (с обхват строителство),
Горните обстоятелства се декларират в ЕЕДОП.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
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[] 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:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за
възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение качество/цена“.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
Максимално възможен, бр. точки
Относителна тежест в КО
Срок за изпълнение – П1

100

10 %

Ценово предложение – П2

100

50 %

Организация за изпълнение на
поръчката – П3

100

40%

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е:
КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40%
Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:
КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40%
Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%.

1. Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.
2. Показатели за оценяване:
П1 - Срок за изпълнение на поръчката.
П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС (включващо в цената общата стойност на
проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи).
П3 - Организация за изпълнение на поръчката.

3. Указания за определяне на оценката по всеки показател.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта
„Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.
Показателите са подробно описани е методиката за оценка на офертите, обявена на профила на купувача.
Срок за получаване на офертите:
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Дата: (дд/мм/гггг) [02.08.2018]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [28.02.2019]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 03.08.2018г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на СО район „Оборище“ на адрес бул. „Мадрид“
№ 1, ет. 2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

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

Друга информация (когато е приложимо): [……]
Обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП – при неосигурено финансиране.

Дата на настоящата обява
Дата: 18.07.2018 г.

Възложител
Трите имена: Васил Божидаров Цолов
Длъжност: Кмет

Подписът е заличен на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.
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