
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ-С.КУНИНО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000183306

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Кунино

Пощенски адрес:
ул.Петко Лалов № 1

Пощенски код:
3140

код NUTS
Враца

Лице за контакт

Яна Орлинова

Електронна поща:
yanaorlinova@gmail.com

Телефон:
+359 877522105

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://stonemasonry.eu

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18205

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/85802

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/85802



горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, С.
КУНИНО, ОБЩ. РОМАН“

II.1.2) Основен CPV код

45261100

II.1.3) Обект на поръчката

Строителство

II.1.4) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е възстановяване на покривна конструкция на Професионална
гимназия по каменообработване, с. Кунино, общ. Роман.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
91125.83

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Враца

Основно място на изпълнение
Община Роман, с. Кунино, ул.Петко Лалов № 1

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически
изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на
качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и
на Инвеститорския контрол, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти
и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена



II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
91125.83

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Съгласно чл. 54 от ЗОП

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Изискването за
застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна
застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл.171, ал.1 от
ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти минимум V
категория. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с
посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б
„Икономическо и финансово състояние“, /номер на полицата, застраховател, стойност, категория обекти/.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с копие на застраховка
„Професионална отговорност“ за строителство или еквивалентен документ.

III.1.3) Технически и професионални способности

Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата най - малко
едно строителство с предмет сходен или идентичен с предмета на настоящата поръчка.
Под “сходен с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира: изпълнение на дейности с предмет
строително-монтажни работи (изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или текущ
ремонт) на обществени сгради и/или жилищни сгради и/или административни сгради.
Изискването се удостоверява в ЕЕДОП, част ІV „Критерий за подбор“, Раздел В от ЕЕДОП, като се посочват
извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване
на стойности, дати и получатели.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва със 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.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата
на строителите, за изпълнението на строежи първа група, пета категория, а за участник чуждестранно лице – в
аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Изискването се удостоверява в ЕЕДОП, част ІV „Критерий за подбор“, Раздел А, като се посочва на информация за
№ и дата на издаване на документа и от кого е издаден.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с копие от удостоверение за
регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
19-октомври-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
20-октомври-2020

Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

09-октомври-2020

Възложител

Име и фамилия:

Яна Орлинова

Длъжност:

Директор


