
Партида: 2632 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: 2632

Поделение: ________

Изходящ номер: 050 от дата 06/04/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Адрес
ул. Иван Вазов №1

Град Пощенски код Страна
Обзор 8250 България

Място/места за контакт Телефон
Основно училище Св. Св. Кирил и 
Методий

0556 32032

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Мирослав Динолов

E-mail Факс
ou_obzor@dir.bg 0556 32271

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.ou-obzor.org

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

поканата):

http://www.ou-obzor.org/index.php?id=38

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, гр. Обзор“

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45261910
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Партида: 2632 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Количеството и обема на работа са съгласно видовете строително-
монтажни работи, описани в количествена сметка, приложена към 
документацията за участие, техническата спецификация и части от 
одобрен технически проект, приложени към публичната покана. 
Посочената прогнозна стойност е с включено ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 250000   Валута: BGN

Място на извършване

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Обзор код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Минимални изисквания към участниците: 
1.1. Участникът да бъде вписан в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, 
четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и 
водене на Централния професионален регистър на строителя, или 
еквивалентна регистрация в държавата, която са регистрирани - 
представя се заверено копие. 
1.2. Участникът следва да представи Декларация-списък на 
строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, 
считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката - минимум един изпълнен обект. 
Под строителство, сходно с предмета на поръчката, следва да се 
разбира ремонт на покриви.
1.3. Участникът следва да разполага с валидна застраховка за 
професионална отговорност в строителството по чл.171, ал. 1 от 
ЗУТ - представя се заверено копие. 
2. Представената оферта да съдържа най-малко следната 
информация: 
2.1. Данни за лицето, което прави предложението - 
Административни сведения за участника – попълнен образец; 
2.2. Заявление за участие – попълнен образец, включващо срок на 
валидност на офертата; 
2.3. Техническо предложение – попълнен образец, което да 
включва: 
- Срок за изпълнение – посочен в календарни дни; 
- Гаранционен срок на изпълнените работи – посочен в месеци;
- Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на 
гаранционния срок - посочен в часове; 
2.4. Ценово предложение – попълнен образец, което да включва 
обща цена. 
2.5. Остойностена количествена сметка; 
2.6. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата; 
2.7. Документи, доказващи горепосочените минимални изисквания.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
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Партида: 2632 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Показатели за оценка на офертите
1. Техническа част, включваща:
1.1. Срок за изпълнение  /К1/ - 30 % тежест:
К1=(Срмин./Срn.) х 30
където: Срмин – най-ниското предложение по критерия „срок за 
изпълнение”, а Срn. – предложение на оценявания участник по 
критерия „срок за изпълнение".
1.2. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на 
гаранционния срок /К2/ - 10 % тежест:
К2=(Срмин./Срn.) х 10
където: Срмин – най-ниското предложение по критерия „срок за 
отзоваване при възникнали дефекти”, а Срn. – предложение на 
оценявания участник по критерия „срок за отзоваване при 
възникнали дефекти".
1.3. Гаранционен срок за изпълнените работи  /К3/ - 10 % тежест:
К3=(Срn./Срмакс.) х 10
където: Срn. – предложение на оценявания участник по критерия 
„гаранционен срок за изпълнените работи", а Срмакс. – най-високо 
предложение по критерия „гаранционен срок за изпълнените 
работи”.
2. Финансова част, включваща предлагана обща цена, формирана от 
единични цени /К4/ - 50 % тежест:
К4= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 50
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя 
“предлагана цена”, а Ц ср.участн (лв.) – предложение на 
оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: 
К=К1+К2+К3+К4
Възложителят ще сключи договор с класираният на първо място 
участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник 
общо е 100.

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/04/2016 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:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени 
стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от 
горните изисквания. Офертата се представя в запечатан 
непрозрачен плик в сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. 
Обзор, ул. "Иван Вазов" №1. Върху плика се посочва предмета на 
процедурата, наименование на участника, ЕИК, адрес за 
кореспонденция, телефон и факс за връзка. Отварянето на офертите 
ще се извърши в сградата на  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. 
Обзор, ул. "Иван Вазов" №1 на 18.04.2016г. в 12:00 часа. Могат 
да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и др. заинтересовани лица.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг
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