
A О П 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: [ 20-21 ]

Възложител: Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00120
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 54
Лице за коцтакт: Роман Райчев
Телефон: +359 2988 5905
E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] 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 [X] Не
Обект на поръчката:
[X] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги

Предмет на поръчката: Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР- 
НК“ ЕАД, филиал Сандански

Кратко описание: Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, 
филиал Сандански

Място на извършване: „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански, гр. Сандански, п. к. 2800, ул. 
„Полковник Дрангов“ № 1

Обща прогнозна стойност на поръчката: 257 000 (двеста петдесет и седем хиляди) лв. без ДДС 
Посочената обща прогнозна стойност е пределна. Оферта на участник, който е предложил обща 
стойност за изпълнение на поръчката, която е по-висока от посочената пределна прогнозна 
стойност, няма да бъде допусната до оценяване и класиране.

Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [X] Не____
Условия, на които трябва да отговарят участниците: 
в Т .Ч .:

Изисквания за личното състояние: Всеки участник трябва да отговаря на следните условия 
съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП:
1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а,
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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;

Да не 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. Да няма 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 кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуенато разсрочване, отерочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в еила;
4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. Установено е, че:
а) е предетавил документ е 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. Установено е с влязло в сила наказателно постановление или еъдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 
- 305 от Кодекеа на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отетранен.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Всеки участник, който подава оферта, трябва да бъде вписан в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи първа група, трета категория или 
еквивалентен регистър, в съответствие с изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗОП.
Икономическо и финансово състояние: не се изисква

Технически и професионални способности:
1. Всеки учаетник, който подава оферта, трябва да разполага с необходимия брой технически 
лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и такива, които ще 
изпълняват строителството, в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:
1.1. Технически ръководител на обекта, който отговаря на следните изисквания:
• Да притежава минимум завършено образование, в съответствие с изискванията чл. 163а, ал. 2 
от ЗУТ;
• Да има най-малко 3 (три) години специфичен професионален опит;
1.2. Контрольор по качество в строителството, който отговаря на следните изисквания:
• Да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 
от ЗУТ или еквивалент;
• Да притежава валидно удоетоверение за „Контрольор по качество в строителството” или 
еквивалентен документ;
2. Всеки участник, който подава оферта, трябва да разполага с валиден еертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалент с обхват 
"строителство", в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
3. Всеки участник, който подава оферта, трябва да разполага с валиден еертификат за внедрена
сиетема за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалент е обхват 
"строителство", в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП;_______________________________
Информация относно запазени поръчки (когапю е пршожимо):
[] 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 меета ______________________



Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка:
1. Показател „Цена“ -  относителна тежест -  до 50 т.;
2. Показател „Организация на персонала“ -  относителна тежест - до 40 т.
3. Показател „Норми при непредвидени СМР“ -  относителна тежест -  до 10 т„ включващ 
следните подпоказатели за оценка:
3.1. Подпоказател „Часова ставка“ - относителна тежест — до 2 т.
3.2. Подпоказател „Допълнителни разходи за труд“ - относителна тежест -  до 2 т.
3.3. Подпоказател „Допълнителни разходи за транспорт и механизация“ - относителна тежест 
-  до 2 т.
3.4. Подпоказател „Доставно-складови разходи за материали“ - относителна тежест -  до 2 т.
3.5. Подпоказател „Норма на печалба“ - относителна тежест -  до 2 т.

Комплексната оценка (КО) се формира от сбора на посочените по-горе показатели. 
Максималната възможна стойност на комплексната оценка на оферта е 100 (сто) точки.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 10.04.2018 г. Час: до 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: 10.10.2018 г. Час: 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 11.04.2018 г. Час: 10:00 ч

Място на отваряне на офертите: Централен офис на „СБР-ПК“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил 
Левски“ № 54, ет. 3

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 [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]_______________________________

Друга информация:
Всяка оферта трябва да съдържа минимум:
1. Попълнена оферта (по образец), в която са включени:
1.1. Данни за лицето, което прави предложението;
1.2. Срок на валидност на офертата;
1.3. Декларация, че участникът ще спазва задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
(Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 
пршожимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и са 
приложими към предоставяните услуги, са: НАП, НОИ, МОСВ, МРРБ, Агенция по заетостта и 
Инспекция по труда).
1.4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
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обществената поръчка, и предвидените подизпълнители -  по образец;
.5. Ценово предложение.

2. Копие от документ за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за 
изпълнение на строежи първа група, трета категория или еквивалентен регистър;
3. Списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, 
които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството с 
посочване на информацията необходима за установяване на съответствие с изискванията на 
възложителя;
4. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват 
„строителство“ по стандарт ISO 9001 или еквивалентен;
5. Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда с обхват 
„строителство“ по стандарт ISO 14001 или еквивалентен.
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП -  по образец;
9. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен 
представител на лицето, което прави предложението;
10. За участници — обединения -  заверено копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 
обществена поръчка:
10.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
10.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
10.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с поставените 
критерии за подбор се доказва съобразно условията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
11. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в свободен текст).
Участниците трябва да изпълняват поръчката при следните условия:
1. Срок за изпълнение на СМР -  предмет на договора: 95 (деветдесет и пет) календарни дни;
2. Начин на плащане: съгласно клаузите на договора;
3. Обща стойност на непредвидените строително-монтажни работи -  5% от стойността на 
сключения договор за обществената поръчка.

В случай че участникът предвижда използването на подизпълнител, същият следва да отговаря 
на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за 
него да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът следва да представи 
в офертата си Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, подписана от подизпълнителя, копие от 
документите по т. 2 -  5 по-горе (ако е приложимо), както и доказателство за поетите от 
подизпълнителя задължения.
В случай че участникът се позовава на капацитета на трето лице за доказване съответствие с 
изискванията на Възложителя за технически и професионални способности, същото следва да 
отговаря на съответния критерий за подбор и за него да не са налице оенования за отстраняване 
от процедурата. Участникът следва да представи в офертата си Декларация по чл. 97, ал. 5 от 
ППЗОП, подписана от третото лице, както и документ за поетите от третото лице задължения

За участници обединения -  декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП се подписва от всеки от 
участниците в обединението
В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнениет//на Договора за възлагане на обществената 
поръчка започва след осигуряване на финацсирауе^ от страна на Възложителя.

Дата на настоящата обява
Дата: 26.03.2018 г._________ £
Възложител
Трите имена: Плумелина Дим^ррва 
Длъжност: изпълнителен дире1ф:6р7Д


