Партида: 00515

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00515
Поделение: ________
Изходящ номер: 5842 от дата 07/08/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Адрес
бул. "Цар Освободител" №7
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
Р. България
Място/места за контакт
Телефон
Централен военен клуб
02 9221503
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сребрина Данова
E-mail
Факс
s_danova@militaryclubs.bg
02 9221510
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.militaryclubs.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.militaryclubs.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извършване на авариен ремонт в сградата на ДЦДГ „Средец” - гр.
София.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: d6bc99f5-3a29-4d15-8cb3-d230b5346493

Осн. код
45260000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно Техническо задание, публикувано в профила на купувача
на сайта на Възложителя: www.militaryclubs.bg. Стойността на
поръчката е до 23 626,18 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин
двадесет и шест лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, като
същата включва до 10% непредвидени разходи
Прогнозна стойност
(в цифри): 23626.18 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
І. Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан
и непрозрачен плик. Тя следва да отговаря на изискванията на
чл.101в от ЗОП, както и да съдържа:
1. Оферта (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по
представените образци, публикувани на интернет адрес:
www.militaryclubs.bg. Офертата задължително съдържа:
1.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:
1.2. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен,
пощенски адрес и електронен адрес. Физическите лица, участници в
процедурата или включени в състава на обединения, представят
заверено от тях копие на документа за самоличност.
1.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически
и/или физически лица се представя и копие от акта за създаването
му (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език
се представя и в превод на български език). Когато в акта за
създаването на обединението/консорциума не е посочено лицето,
което представлява участниците в него – и документ, подписан от
лицата в обединението/консорциума, в който се посочва
представляващият.
1.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).
1.5. Участникът следва да докаже, че разполага с финансов ресурс
не по-малък от 11 813,09 (единадесет хиляди осемстотин и
тринадесет лева и девет стотинки) лв. без ДДС.
1.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец
(Приложение № 4).
1.7. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност
- съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
1.8. Декларация (свободен текст), подписана от представляващия
участника, за осигуряване на застраховка за професионална
отговорност за целия срок на договора.
1.9.Участниците трябва да са вписани в Централния професионален
регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, б.
„а" от ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за
регистрация в Централния професионален регистър на строителя
1.10. Протокол за извършен оглед на обект (Приложение № 5).
1.11. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
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действителни собственици (Приложение № 6);
1.12. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (Приложение № 7);
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в
оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3;
Варианти на предложения в офертата не се приемат.
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 2;
ІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно
Техническото задание, публикувано на интернет адрес
www.militaryclubs.bg.
ІІІ. Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на
договора, следва да представи гаранция за изпълнение на договора
в размер на 3 /три/ % от стойността му.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предлагана цена - до 60 точки
Срок за изпълнение на поръчката - до 30 точки
Оценка на единичните показатели за ценообразуване - до 10 точки
Срок за получаване на офертите
Дата: 15/08/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1. Място и срок за получаване на офертите – гр. София, Централен
военен клуб, бул. “Цар Освободител” № 7 (Център за информацонно
и административно обслужване), от 9.00 до 17.30 ч. всеки работен
ден, в срока посочен в настоящата покана.
2. Отварянето на офертите ще се извърши на 18 август 2014 г. от
14.00 ч. в гр. София, Централен военен клуб, бул. “Цар
Освободител” № 7. Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП могат да
присъстват на отварянето на офертите.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/08/2014 дд/мм/гггг
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