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: [ № 1 от 18.04.2019г. ]

Възложител: МБАЛ Христо Ботев АД-гр.Враца
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00399
Адрес: гр.Враца, ул.Втори юни № 66
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Евгени Любенов - Изпълнителен директор на
МБАЛ Христо Ботев АД-гр.Враца
Телефон: +359 879396746
E-mail: mbal_vratza@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] 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:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “РЕМОНТ НА АГО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ“ ХР. БОТЕВ“ ГР. ВРАЦА“

Кратко описание: “РЕМОНТ НА АГО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ“ ХР. БОТЕВ“ ГР.

ВРАЦА“
Място на извършване: гр. Враца
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 270000,00 лв. без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: “РЕМОНТ НА АГО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ“ ХР. БОТЕВ“ ГР. ВРАЦА“]
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 270000,00 ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие участник,
за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния
професионален регистър на строителя /ЦПРС/ към Камарата на строителите в Република
България, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите /ЗКС/, за изпълнение
на строежи от Първа група, Четвърта категория, а за участниците – чуждестранни лица да притежава такава регистрация в търговски или професионален регистър в държавата,
в която е установен.
Изискването се декларира в декларация по образец, която се подава от всеки от
участниците, членовете на обединения или подизпълнителите.
Годността за упражняване на професионална дейност се доказва с представянето на
копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в
Република България, съгласно чл.3, ал.2 от ЗКС, за изпълнение на Първа група,
Четвърта категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава
регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата
членка, в която са установени.
Икономическо и финансово състояние:

Изисква се участника да има валидна застраховка „Професионална отговорност”.
Изискването произтича от нормативен акт – чл.171, ал.1 от ЗУТ.
При подаване на оферта изискването се декларира в декларация по образец, която
се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или
третите лица.
Изискването се доказва с представянето назаверено копие на застрахователната
полицата.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите
от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово
състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Технически и професионални способности :

3.3.1. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от
датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 бр. дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката.
Под „сходен предмет” се разбира дейности,свързани със строителни ремонтни
или монтажни работи на сгради или части от тях;
Изискването се доказва с представянето на списък на строителството, идентично
или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение,
които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида
и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в декларация
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по образец, която се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите или третите лица.
3.3.2. Изисква се от участникът в процедурата да разполага с необходимия
персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, с
необходимата квалификация и професионален опит, включващ най-малко:
 Технически ръководител на обекта: а) със завършено образование – съгласно
изискванията на чл. 163а от ЗУТ или еквивалент; б) с минимум 3 (три) години
специфичен професионален опит като технически ръководител на строителни
обекти или еквивалентно;
 Координатор по безопасност и здраве при строително-ремонтните работи:
а) да притежава валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве
в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве” или еквивалентен
документ;
б) да има минимум 1 (една) година специфичен професионален опит като
координатор по безопасност и здраве на строителни обекти по ЗБУТ или
еквивалентно;
 Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи:
а) да притежава валидно удостоверение за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството или еквивалентен документ;
б) да има най-малко 1 (една) година специфичен професионален опит като
контрольор по качество в строителството на строителни обекти или еквивалентно;
 Експерт по част ВиК:
а) със завършено средно специално или висше техническо образование,
специалност „ВиК“ или еквивалент;
б) да има най-малко 2 (две) години специфичен опит като експерт по част „ВиК“;
 Експерт по част Електро:
а)със завършено средно специално или висше техническо образование с
придобита квалификации „електроинженер“ или еквивалент;
б) да има най-малко 2 (две) години специфичен опит като експерт по част
„Електро“;
Не е допустимо две или повече от позициите да бъдат съвместявани от едно
техническо лице, като всяка от изброените по-горе позиции следва да бъде заета от
отделно лице с необходимите квалификации и професионален опит.
При подаване на оферта изискването се декларира в декларация по образец, която
се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или
третите лица.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] 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
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Критерий за възлагане:
[х] 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-изгодна
оферта“.
Икономически най-изгодната оферта за всяка обособена позиция поотделно се
определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките
на офертата по следните два показателя:
К1 предлагана цена - максимум 40 точки;
К2 техническо предложение – максимум 60 точки
или
К = К1 + К2
Критериите за оценка на офертите и тяхната тежест в комплексната оценка се
определят в коефициентите.
I.

Показателят “К1” се получава по следния начин:

К1 = Кц1 х 0,40
Кц1 = А мин / А участник х 100
където:
“Амин” е най-ниската предложена цена от участник;
“А участник” е предложената цена от съответния участник.
II. Показателят “К2” се получава по следния начин:
Оценката се получава по формулата
К2 = Т х 0,60 , където: Т е оценка на организация на персонала
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на
съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател „Техническото предложение (К2)“.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с посочения по-горе ред.
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Име: [……]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)02.05.2019

Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.11.2019

Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 10.05.2019, 11:00ч.
Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на в Заседателна зала на МБАЛ
"Христо Ботев" АД-гр.Враца, на адрес: гр.Враца, ул.Втори юни № 66

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):
Срокът за изпълнение на поръчката е до шест месеца.
Срок на валидност на офертите – шест месеца от датата на подаване на офертите.










Опаковката на всеки от участниците следва да включва следните документи:
Опис
Оферта по образец
Декларация за обстоятелствата по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липсата на основанията
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор),
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (за доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения),
Техническо предложение,
Ценово предложение,
Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с
чл. 107, т.4 от ЗОП

Съдържанието на офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от кандидата или от
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на Възложителя. Върху
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опаковката на офертата участникът посочва наименование на участника, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Участникът следва да
посочи наименованието на обществената поръчка.
Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до МБАЛ "Христо Ботев" АД-гр.Враца, на
адрес: гр.Враца, ул.Втори юни № 66.

Дата на настоящата обява
Дата: (18/04/2019)

Възложител

/п/

Трите имена: (Подпис и печат) Евгени Георгиев Любенов
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев"АД-гр.Враца

От документа са заличени лични данни на осн. Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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