МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 02 953 33 74
Изх. № 11480/09.09.2020 г.
На основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО
НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА
ПОМЕЩЕНИЕ ОТ АПАРТАМЕНТ № 105 В ТОАЛЕТНА ЗА ХОРА С НАМАЛЕНА
ПОДВИЖНОСТ НА ХОТЕЛ „ФЛАГМАН“.
1. Предмет на обществената поръчка: „Ремонт и преустройство на помещение от
апартамент № 105 в тоалетна за хора с намалена подвижност на Хотел „Флагман“.
2. Място на изпълнение на поръчката: Хотел „Флагман“, к. к. „Св. Св. Константин и
Елена“.
3. Срок за изпълнение: не по-голям от 20 (двадесет) календарни дни, от датата на
подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.
4. Стойност на строителството: до 8 278,39 (осем хиляди двеста седемдесет и осем и
0,39) лв. без ДДС, съответно до 9 934,07 (девет хиляди деветстотин тридесет и четири и 0,07) лв.
с ДДС.
Забележка: 4.1. Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП.
Възложителят сключва с избрания Изпълнител договор под условие с клауза за отложено
изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без
предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, при положение, че
Възложителя не е осигурил финансиране.
4.2. Определената прогнозна стойност представляват максималният финансов ресурс
за възлагане на поръчката. Участник предложил по-висока цена от прогнозната стойност
подлежи на отстраняване от участие в обществената поръчка.
5. Условия и начин на плащане:
При изпълнение на договора плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след
представяне на фактурата за изпълнения договор, приет с Акт обр. 15 и Протокол обр. 19.
Сумата, която се заплаща е съгласно цените от ценовото предложение на участника и
посочените количества в Протокол обр.19.
6. Условия, на които трябва да отговарят участниците: Участниците трябва да са
изпълнили минимум една дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
за последните 5 (пет) години, за което представят декларация за съответствие с критериите за
подбор (Приложение № 13).
Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за
изпълнител, следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на
поръчката, придружен с удостоверение 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.
7. Критерий за оценка на офертите: Най- ниска цена.
8. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния
срок за подаването им.
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9. Офертата на участниците следва да съдържа:
9.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);
9.2. Ценово предложение (Приложение № 4);
9.3. Протокол за извършен оглед (Приложение № 5);
9.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 ,2 и 7 от ЗОП (Приложение № 6);
9.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 7);
9.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка
с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Приложение № 8);
9.7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (Приложение № 9);
9.8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (Приложение № 10);
9.9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП) (Приложение № 11);
9.10. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
оригинал (Приложение № 12);
9.11. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 13);
10. Гаранция за изпълнение:
Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора, следва да представи
гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от общата стойност на договора без ДДС
(гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова
гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя)
Когато е парична сума, гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка
на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”:
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,
BIC: UNCRBGSF,
IBAN: BG91UNCR70003322849153
Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на
Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на Възложителя и
да обезпечава изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без
ДДС.
11. Краен срок за подаване на офертите:
Офертата следва да бъде изготвена по приложените образци и представена в запечатана,
непрозрачна и надписана опаковка в деловодството на ИА „Военни клубове и военно-почивно
дело” на адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, не по-късно от 17:30 ч. на 18.09.2020
година.
Лица за оглед на обекта:
Ася Лозанова - тел. 0892 606 740;
Владко Петков – 0892 606 803.
Приложения:
Приложение № 1 –Количествена сметка;
Приложение № 2 - Оферта;
Приложение № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Приложение № 4 – Ценово предложение;
Приложение № 5 - Протокол за оглед на обекта;
Приложение № 6 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 ,2 и 7 от ЗОП;
Приложение № 7 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
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Приложение № 8- Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от
ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
Приложение № 9 - Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество;
Приложение № 10 - Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
Приложение № 11 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП);
Приложение № 12 - Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари оригинал;
Приложение № 13 - Декларация за съответствие с критериите за подбор;
Приложение № 14 - Проект на договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛНЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
............/П/.......................
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
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Приложение № 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№

ВИД РСМР

1
1

2
Изваждане на врати от зид

ЕД.
ОБЩО
МЯРКА КОЛИЧ.

3
бр

4
2

бр

2

м2
м
м

8,43
10,84
2,00

м2

1,43

м2
бр
бр

9,86
2
2

м3

1,50

Възстановяване на куфар за щранг,
11 включително всичко необходимо за
изпълнение на дейността

м2

2,00

Пробиване на единични отвори с диаметър
до 200 мм

бр

5

Пробиване на улей с ширина 10/10 см до
13 15/15 см и дълбочина 4-6 см в бетон с
електрически къртач по стени и под

м

2,00

14

Доставка и монтаж на чугунен подов
сифон

бр

1

15

Доставка и монтаж на РВЦ немуфирани
тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части

м

2,00

16

Доставка и монтаж на РВЦ немуфирани
тип 100 тръби Ø110/2.2 с фасонни части

м

1,50

Доставка и монтаж на РРR тръби за
17 студена вода с d=20 мм s3,2 PN16 с
фитинги и крепежи

м

4,00

Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16
18 дебелина на стената 3,4 за топла вода с
фитинги и крепежи

м

4,00

Облицовка с водоустойчив гипсокартон
19 върху метална конструкция GKI 12 мм
(Н13) по стени и таван

м2

38,94

2

3
4
5
6

Къртене за увеличаване на отвор за врата
до размер 110/200 см с електрически
къртач, включително всичко необходимо
за изпълнение на позицията
Демонтаж на паркет
Демонтаж на подови первази
Демонтаж на преходни лайсни
Демонтаж (къртене) на настилка от
керамични плочки

Демонтаж (къртене) на циментова замазка
Демонтаж на осветително тяло
Демонтаж на на ключове и контакти
Разкриване на щранг, включително всичко
10
необходимо за изпълнение на дейността
7
8
9

12

4

20

Грундиране на стари стени и тавани с
латексов грунд

м2

32,78

21

Боядисване с бял латекс двукратно по
стени и тавани при ремонти

м2

32,78

22

Замазка за наклони, при ремонт - 1,5% към
сифон

м2

8,43

Доставка
и
полагане
на
мазана,
еднокомпонентна
водоплътна
23
хидроизолация в два пласта под плочи по
стени и под и около сифон

м2

21,08

Доставка и полагане на хидроизолационна
лента по подови ъгли и сифон

м

26,46

м2

8,43

24

25 Грундиране на под с бетон контакт
26

Доставка и монтаж на стенни облицовки с
керамични плочи 20х30 см

м2

21,08

27

Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и
външни ъгли 10 мм

м

11,00

28

Доставка и монтаж на
ревизионен отвор 20/30 см

бр

2

м2

9,86

м

12,00

Доставка и монтаж на алуминиева врата
31 110/ 200 см, профил 50/40/3 мм,
термопанел

бр

1

Доставка и монтаж на интериорна,
фурнирована врата 16 см, 110/ 200 см

бр

1

Обръщане на врати двустранно с
33 гипсокартон, включително монтаж на
ръбохранители

м

10,20

Доставка и монтаж на вентилатор за баня с
окабеляване

бр

1

бр

2

бр

3

бр

1

бр

1

пластмасов

Настилка от гранитогрес на лепило, при
ремонти
30 Подови первази от гранотогрес
29

32

34

Доставка и монтаж на спирателен кран СФ
20 за топла/студена вода
Доставка и монтаж на спирателни кранове
36 за топла и студена вода за мивка,
моноблок
Доставка и монтаж на моноблок тоалетна
37
за инвалиди, мека връзка, фасонни части
35

38

Доставка и монтаж на тоалетна мивка за
инвалиди

5

Доставка и монтаж на тяло тип луна Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени
тавани, Външен Диаметър - 85mm
39
* Монтажен отвор за вграждане - 52mm
*
Цвят
на
Корпуса
Бял
* Цокъл (букса)-G5.3 MR16 за 12V

бр

6

40

Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3
12V с окабеляването

бр

6

41

Доставка и монтаж на захранване 12V
1.5A 18W

бр

1

Доставка и монтаж на смесителна батерия
за мивка-стояща с дълга медицинска
42 ръкохвадка, материал месинг с покритие
никел, керамични затварящи елементи,
вграден аератор

бр

1

43

Доставка и монтаж на душ батерия без
чучур

бр

1

44

Комплект аксесоари за баня за инвалиди
от 6 части - материал хром

бр

1

45

Доставка и монтаж на подвижен държач за
инвалиди

бр

1

Доставка и монтаж на ръкохватка за стена
46 от неръждаема стомана с диаметър на
тръбата ø 32 mm, дължина: 500мм

бр

3

47

Доставка и монтаж на матово фолио на
прозорец

м

2,10

48

Доставка, монтаж и свързване на ключове
и контакти

бр

3

Профилактика, прозвъняване, удължаване
49 и ремонт на съществуващи електрически
компоненти и кабел

бр

1

м

8,00

м

3,00

м3

6,00

%

15

Изпробване
на
тръбопровод
на
хидравлично налягане
51 Изпробване на канализация, при ремонт
Събиране, изнасяне и изхвърляна на
52
строителни отпадъци
50

53 Непредвидени разходи
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