BG-Вършец
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Средно общообразователно училище „Иван Вазов”, ул. "Цар Иван Асен ІІ” № 19, За:
Ани Ангелова - Директор, Република България 3540, Вършец, Тел.: 0893 502893; 09527
2157; 09527 2997; E-mail: sou_varsh@abv.bg,
Място/места за контакт: сградата на училището
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ivan-vazov.info/
Адрес на профила на купувача: http://ivan-vazov.info/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Ремонтни работи в училищната сграда на СОУ „Иван Вазов”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №
19 в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт на физкултурен салон и
кабинет по физика с цел изпълнение на проект „Мобилна многофункционална зала –
Америка за България”. на стойност до 155 000 лв. с включено ДДС. По обособена
позиция № 2 – Ремонт на покривна конструкция над столовата към сградата на
училището на стойност до 5 000 лв. с включено ДДС.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45000000, 45260000, 45300000, 45400000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно техническото задание.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
160 000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
На територията на СОУ „Иван Вазов” град Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 19.

NUTS:
BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
По отношение на кандидата да не са налице обстоятелствата посочени в чл. 47,ал. 1, 2
и 5 от ЗОП.
Кандидатите трябва да притежават удостоверение, че участника е вписан в централния
професионален регистър на строителя и да има издадено валидно удостоверение от
Камарата на строителите в България за Първа група, строежи до трета категория.
Кандидатите трябва да имат опит в изпълнението на поръчки за строежи първа група,
от първа до трета категория. Кандидатите следва да имат поне 3 изпълнени договора
през последните три години /2008 г., 2009 г. и 2010г./.
Кандидатите трябва да имат издаден сертификат ISO 9001:2008

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Предложена цена (Кц) – 60 %
Срок на изпълнение на поръчката (Кс) – 20 %
Опит в изпълнението на СРР (Ко) – 15 %
Брой препоръки за добро изпълнение – 5 %
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.
Методиката за оценка е подробно описана в документацията за участие към публичната
покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
18/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Приложение към поканата: Административни сведения /образец 1/; Декларация
по чл. 47, ал. 1 от ЗОП /образец 2/; Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП /образец 3/;
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /образец 4/; Декларация от оборота от изпълнени
сходни изпълнени работа през последните 3 години (справка съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3
от ЗОП) /образец 5/; Списък декларация на договорите за изпълнени сходни строителни
работи за последните 5 години (справка съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП /образец 5А/;
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП /образец 6/; Декларация за съгласие за участие в
обществена поръчка от подизпълнителя /образец 7/; Ценова-оферта /образец 8/;
Единични цени на видовете СРР/СМР /Приложение 1 към /образец 8/; Декларация за
валидност на офертите по чл. 35, ал. 1 от ПМС № 55 / 12.03.2007г. /образец 9/;
Техническа-оферта /образец 10/; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП /образец 11/;
Проекто-договор /образец 12/. Методика на оценяване и изисквания към офертата;.
Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато
е подадена само една оферта, както и въобще да не възложи изпълнението на поръчката
независимо от получените оферти.
Допълнителна информация за поръчката, включително приложени образци са
публикувани на интернет адреса на СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец - http://ivanvazov.info/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
11/05/2012

