
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 

330 /12.04.2019г.
Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии Акад.Ангел Балевски
с Център по хидро- и аеродинамика БАН
Поделение: - 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00897
Адрес: ул.”Искърско шосе„ № 11
Лице за контакт: Румяна Тодорова
Телефон: 02 9732699
E-mail:  cpr_bas@mail.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
 Горепосоченото/ите място/места за контакт

Приемане на документи и оферти по електронен път: Не

Обект на поръчката:
Строителство

Предмет на поръчката: Изграждане на противопожарна инсталация на територията
на ИМСТЦХА БАН-ЦПР-СГРАДА 29, гр. София

Кратко описание: 

Дейностите предмет на поръчката са подробно описани в КС, неразделна част от
настоящата обява.
 
Място на извършване: гр. София
 
Обособени позиции (когато е приложимо): Не

Номер на обособената позиция: Неприложимо
 
Наименование: Неприложимо
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 90 000.00
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: За Участниците не трябва да са на лице
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обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а) лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или
кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му.

б) Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен
или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията
по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

Когато  изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице
и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по
отношение на останалите задължени лица

Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния
европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т.
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.

В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2  от ЗОП се представят актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване. Документите
се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

 Няма изискване

Икономическо и финансово състояние: 
Няма изискване.
 
Технически и професионални способности: 

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години,
считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност идентична
или сходна с тази на поръчката.

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката се счита извършване на СМР по
изграждане на противопожарна инсталация.

При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП с
посочване на извършеното строителство, изпълнени през последните пет години, считано
от датата на подаване на оферта, стойностите,  датите  и  получателите. 
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2  от ЗОП се представя списък на

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
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приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в

съответствие с нормативните изисквания;    

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 - НЕ
 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места - НЕ

Критерий за възлагане:
„икономически най-изгодната оферта” въз основа на оптимално съотношение
качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Методиката за оценка е приложение към настоящата обява

Срок за получаване на офертите:
Дата: 23.04.2019г.                       Час: 17:00 
 
Срок на валидност на офертите:
Дата: 30.07.2019г.                      Час: 17:30
 
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 24.04.2019г.                    Час: 09:30
 
Място на отваряне на офертите: ул. „Искърско шосе” № 11 
 
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:  Не        
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Не

Друга информация (когато е приложимо): 
              1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставката, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено.

1.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва
от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.

1.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма
под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.4. Когато Участникът е  обединение, което не е регистрирано като
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самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг
приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които
ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност
между участниците в обединението.

1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да
бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на
настоящата обществена поръчка.

1.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на
подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,
в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при
възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка,
Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за
извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата
обществена поръчка.

1.7. Подизпълнители
1.7.1 Участниците посочват в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство
за поетите от подизпълнителите задължения. 
1.7.2.  За подизпълнителите да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
1.9. Свързани лица по смисъла на паргр.2, т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес ул. „Искърско шосе” № 11 
 3. Документите по т.2 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
3.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
3.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3.3. наименованието на поръчката
4 . С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор. Офертата включва:
4.1. Предложение за изпълнение на поръчката по изготвено по образец;

4.2. Ценово предложение по образец;
4.3. Декларация за оглед.

5. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на 
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

6. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи
и Декларация по чл.59, ал.1, т.3 и по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП) и декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП;
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7. Всеки участник задължително извършва оглед на обекта и подписва декларация
 

Дата на настоящата обява
Дата: 12.04.2019г.

Възложител
Трите имена: Румяна Любенова Тодорова - Христова
Длъжност: Ръководител на Център за приложни разработки към ИМСТЦХА –
БАН, съгласно пълномощно рег. № 531 от 29.06.2018 г. на нотариус Цветелина
Гечева с район РС София, рег. № 594 в НК
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