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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

I Номер

на обяватаз 001/18.03.2020 год,

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партнда в регистъра иа обществените поръчки: 00936
Адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" N2 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Георги Русев Русенов
Телефон: 056/879079,0879167994
E-таП:

dmcgd_bourgas@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[Х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: "Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медикосоциални грижи за деца гр.Бургас"
Кратко описание: Строително-ремонтните работи /CPP/, предмет на обществената
поръчка, ще се извършват в сградата и двора на Дом за медико-социални грижи за деца
IДМСГД! гр. Бургас. В сградата на ДМСГД ще се извършват срр на помещения в
приемно изолационно отделение на етаж 2 и срр на помещения в административно
звено на етаж 1 в същата сграда. срр ще се извършват и в двора на дмсгд, а именно на
детската площадка и прилежащата й територия.
За срр в приемно изолационно отделение на етаж 2 в сградата са вкшочени
следните помещения: преработка на две помещения в едно, направа на нови бани и
тоалетни, кабинет на началник отделение, кабинет на старша медицинска сестра, мокро
помещение, сервизно помещение, коридор и входно помещение.
За СРР в двора е вкшочена детската площадка и прилежащата й територия, а
именно: срр на детската площадка, оформяне на тревни площи с бордюри, нова
тротоарна настилка около сграда на западна фасада и ремонт на фонтан.
За срр в административното звено на етаж 1 в сградата са вкшочени следните
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помещения: тоалетна счетоводство, кабинет директор, кабинет на главния счетоводител,
кабинет човешки ресурси (личен състав) и касиер.
Видовете строително-ремонтни работи, които са предвидени от възложителя за
извършване, като наименование, мярка и количество, са посочени в количествената
сметка в техническата спецификация.
Място на извършване: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" N2 1
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДЦС): Прогнозната стойност на
обществената поръчка е 128 387,96 лв. (сто двадесет и осем хиляди триста осемдесет и
седем лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС.
С оглед предмета на обществената поръчка възложителят залага до 5 % /пет
процента/ непредвидени разходи при изпълнение на ремонтните работи, с които
прогнозната стойност на обществената поръчка може да достигне до 134 807,36 лв. (сто
тридесет и четири ХИЛЯДИ осемстотин и седем лева и тридесет и шест стотинки) без

ддс.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование:

[

]

Прогнозна стойност (в лв., без ДЦС): [
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
ВТ.Ч.:

Общи изисквания
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко
друго образувание,
което има право да изпълнява
строителство
съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение
(или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците
в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде
представен от участника в копие.
Участниците
в обединението
трябва да определят партньор, който да
представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в
договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация /регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни
документи съгласно законодателството
на държавата, в която обединението е
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установено.
При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на ЧЛ.36 от

ппзоп.
Изисквания за лично състояние на участниците
Основания за задължително отстраняване
Съгласно чл. 54, ал. 1 от зап възложителят отстранява от участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка участник, когато:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, 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;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1,
в друга държава членка или трета страна;
2.3. има 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 съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с 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. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от зап се отнасят за лицата, които
представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът, 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.
В случаите по чл. 54, ал. 2 от зап, когато участникът, или юридическо лице в
състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от зап се отнасят и за това
физическо лице.
Чл. 54, ал. 1, т. 3 от зап не се прилага, когато размерът на неплатените дължими
данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ
оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 ООО лв.
Мерки за доказване на надеждност
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от зап, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от зап, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните
органи,
и е изпълнил
конкретни
предписания,
технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения;
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- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството
на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото
да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от зап възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
Прилагане на основанията за отстраняване
Възложителят
отстранява от процедурата участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1 от зап, възникнали преди или по време на процедурата.
Горното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал.3
отЗОП.
Доказване липсата на основания за отстраняване
За доказване на липсата на основания за отстраняване
изпълнител, представя документи съгласно чл. 58, ал. 1 от зап.

участникът,

избран за

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105
от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за
кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която
са установени.
В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 11 и 12 от ППЗОП, когато лицето има повече от
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един прокурист декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна
власт е включена територията на Република България, съответно територията на
държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от зап.
Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 и 3 от зап независимо от наименованието на органите, в които участват, или от
длъжностите, които заемат.
Като доказателства за надеждността на участника се представят документи
съгласно чл. 45, ал. 2 от ппзап.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от зап.
Специфични национални основания за отстраняване
Специфичните национални основания за отстраняване в настоящата поръчка са
забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от зап, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
зиФадрюпдрктлтдс, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от закона, както
и обстоятелствата по чл. 69 от зпканпи.
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица
следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно
чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
КРИТЕРИИ

ЗА ПОДБОР

Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност
Участниците следва да са правоспособни да извършват строежи IV-та категория
съгласно ЗУ]".
За доказване на правоспособността се представя заверено копие на разрешение,
издадено на участника от Камарата на строителите в Република България, за правото му
да извършва строежи от IV-та категория.
Изисквания за икономическо и финансово състояние
1. За последните три приключили финансови години, участниците следва да са
реализирали минимален общ оборот от изпълнение на строително-ремонтни работи
и/или строителство в размер на 250000.00 лева.
За доказване на съответствие по т.4.1 се представят заверени копия на годишните
финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква
съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен и/или справка
за общия оборот и/или за оборота от изпълнение на строително-ремонтни работи и/или
строителство за последните три години.
2. Участниците следва да имат застраховка "Професионална отговорност" с
покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
За доказване на съответствие по т.4.2 се представя заверено копие на застраховка
"Професионална отговорност" с покритие съответстващо на обема и характера на
поръчката.
Изисквания за технически и професионални способности
1. За последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата,
участниците следва да са изпълнили най-малко 1 /едно/ строителство с предмет и обем,
идентично или сходно с това на поръчката.
За доказване на съответствие по т.5.1 се представят удостоверения за добро
изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението,
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мястото, вида и обема, както и дали строителството е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания.
2. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, които
ще изпълняват строително-ремонтните работи, предмет на настоящата обществена
поръчка, като минимум едно от лицата следва да е строителен техник, който ще
ръководи строително-ремонтните работи. Това лице следва да е с придобита
специалност в строителство и архитектура и притежаващо опит от минимум 3 години в
областта на строителството.
За доказване на съответствие по т.5.2 се представя списък на технически лица,
които ще изпълняват строително-ремонтните работи, с посочено минимум едно лице,
което ще ги ръководи. Това лице следва да е строителен техник с придобита специалност
в строителство и архитектура, притежаващ опит от минимум 3 години в областта на
строителството. В списъка се посочва образованието, професионалната квалификация и
опита на лицата, които отговарят за извършването на строително-ремонтните работи.
3. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
За доказване на съответствие по т.5.3 се представя декларация за инструментите,
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на
поръчката.
4. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по
стандарт ISa 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, съответстващ на предмета на
обществената поръчка.
За доказване на съответствие по т.5.4 се представя копие на валиден сертификат
за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISa 9001:2008 или
еквивалентен, с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка.
5. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на опазване на
околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, съответстващ на
предмета на обществената поръчка.
За доказване изискването по т.5.5 участниците следва да представят копие на
валиден сертификат за внедрена система за управление на опазване на околната среда по
стандарт ISa 14001:2004 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на
обществената поръчка.
6. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на безопасни
условия на труд по стандарт ISa 18001:2007 или еквивалентен с обхват, съответстващ на
предмета на обществената поръчка.
За доказване на съответствие по т.5.6 се представя копие на валиден сертификат
за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт ISa
18001:2007 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на обществената
поръчка.
Деклариране на личното състояние, специФичните
отстраняване и съответствие с критериите за подбор:

национални

основания

за

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване, липсата на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието с критериите за подбор чрез подаване на декларация по чл. 192, ал. 3 от
зап /образец NQ1/.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделна декларация по чл. 192, ал. 3
от зап /образец NQ1/, която съдържа съответната информация.
При попълване на декларацията по чл. 192, ал. 3 от зап /образец NQ1/ следва да
бъдат спазени указанията за подготовка на образеца, съдържащи се в самия образец N2 1,
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както и настоящите указания на възложителя.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят ще изиска от
участника,
определен за изпълнител,
да
предостави
актуални
документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са
му били предоставени от участника или са му служебно известни.

Информацвя относно запазенн поръчка (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
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Име: [
]

(МОЛЯ,

повторете, колкото пъти е необходимо)
Тежест: [ ]

На оценяване и класиране подлежат офертите на участниците, които отговарят на
условията и изискванията на възложителя.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане "оптимално съотношение качество/цена".
Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели и тежест:
1. Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, с максимална тежест
40%.
2. Предложение за изпълнение на поръчката - начин на изпълнение на
строително-ремонтните работи, с максимална тежест 40 %.
3. Срок за изпълнение на обществената поръчка в календарни дни, с максимална
тежест 10 %.
4. Предложен общ гаранционен срок в години, с максимална тежест 1 О %.
Срок за получаване на офертнте:
Дата: (дд/мм/гггг) [06104/2020]

Час: (чч:мм) [14:00]

Срок на валндност на офертнте:
Дата: (дд/мм/гггг) [05107/2020]

Час: (чч:мм) [14:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
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Дата: (дд/мм/гггг) [07104/2020]

Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертнте: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" К!!1

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 [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [

]

Друга информация (когато е приложимо):
Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Дом за медико-социални грижи
за деца гр.Бургас.
Възложителят ще извършва плащания по договора въз основа на предоставени от
изпълнителя фактури, в лева по банков път, с възможност за разсрочено плащане 60
/шестдесет/ календарни дни от датата на получаване на фактурата при възложителя,
съгласно чл.3, ал.5 от Закона за лечебните заведения
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
профила на купувача на Дом за медико-социални
грижи за деца гр.Бургас до
документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявата за
събиране на оферти на своя интернет адрес: http://dmsgd-bs.com/profil
па kupuvacha/,
раздел "Профил на купувача", електронното досие на поръчката.
1. Подготовка на офертата
Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие,
дадени в обявата и документацията за обществената поръчка. При изготвяне на офертата
всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
Съгласно чл.39, ал.l от ППЗОП 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.
Офертите за участие се изготвят на български език и се представят в писмен вид
на хартиен носител. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са
придружени с превод на български език.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
Всеки участник има право да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
2. Представяне на документи
Документи, свързани с участието в поръчката, 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 адреса на ДМСГД гр. Бургас.
Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника
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в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща:

2.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника - по образец на участника.
2.2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец на възложителя за липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор заучастника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо - за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява - по образец NQ1.
2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП за участник - обединение, което не е

юридическо лице, а именно: копие от документ за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и
задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между
членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на
обединението.
2.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е

приложимо.
2.5. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.
2.6. Доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е
приложимо) - когато участникът посочва, че ще използва подизпълнител/и при
изпълнение на поръчката.

2.7. Заверено копие на разрешение за правото за извършване на строежи от IV-та
категория, издадено на участника от Камарата на строителите в Република България;
2.8. Заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части,
когато публикуването им се изисква и/или справка за оборота от изпълнение на
строително-ремонтни работи и/или строителство за последните три години;
2.9. Заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие
съответстващо на обема и характера на поръчката;

2.1 О.Удостоверения за добро изпълнение, в които се съдържат стойността, датата,
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали
строителството е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2.11. Списък на технически лица, които ще изпълняват строително-ремонтните
работи, с посочено минимум едно лице строителен техник, който ще ги ръководи. В
списъка се посочва образованието, професионалната квалификация и опита на лицата,
които отговарят за извършването на строително-ремонтните работи - по образец NQ2;
2.12. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване,

които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - по образец NQ3;
2.13. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, съответстващ на
предмета на обществената поръчка;
2.14. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на

опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват,
9

съответстващ на предмета на обществената поръчка;
2.15. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за здравословни
и безопасни условия на труд по стандарт ISO 18001:2007 или еквивалентен с обхват,
съответстващ на предмета на обществената поръчка;
2.16.Техническо
предложение, съдържащо предложение за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя
- по образец NQ4.

Участник,
който
не
представи
техническо
предложение
Шlи
представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на
Възложителя ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
2.17. Ценов о предложение за изпълнение на поръчката - по образец NQ 5.
Предложените цени в ценовото предложение са обвързващи за участника за целия
срок на договора, не подлежат на промяна за срока на действие на договора и включват
всички разходи за качественото и срочно изпълнение на договора /данъци, такси, мита,
транспортни разходи, разходи за труд и др.!
Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват снеизтриваемо
мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на
участника.
Предложените от участника цени в ценовото предложение не се закръглят, а се
изписват до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), като общата цена се
посочва без ддс.
Ако ценовото предложение не съответства на предвидените от възложителя
видове и количества строително-ремонтни
работи от Количествената сметка на
Техническата спецификация, участникът се отстранява от участие в поръчката.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски
в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на
ценовото предложение.
При установени
процедурата.

числови и аритметични

грешки участникът

се отстранява от

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема
предвид изписаната с думи.

Участник, който не представи ценово предложение или представеното от
него ценово предложение не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде
отстранен от участие в обществената nоръчка.
Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква
нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф "Вярно с оригинала",
подпис и мокър печат /ако има такъв/, а всички документи, свързани с предложението,
трябва да бъдат на български език или в превод на български език, ако в предложението
са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са
придружени от официален превод на български език.

Указания за подготовка на образците на документи, се съдържа във всеки
отделен образец, както и в указанията на Възложителя към документацията.
Документите от т.2.1 до т.2.16 /включително/ се представят в обща
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписва:
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Подател:
Наименованиена участника
Адресза кореспонденция
Телефон
Факс

Електроненадрес
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
"Ремонт на помещения и детска площадка
в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас"
Получател:
Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас
гр.Бургас, ж.к.Эорвица", ул."Урал" NQ1
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване на оферти, посочен в обявата за обществената поръчка или са в
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
3. Подаване на оферти
Място и срок за подаване на оферти:
Документите, свързани с участието в поръчката, 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 адреса на Дом за медико-социални
грижи за деца гр. Бургас, а именно: гр. Бургас, ж.к, "Зорница", ул. "Урал" Х!! 1.
Оферти се приемат до датата и часа, посочени в обявата за обществената
поръчка (местно време).
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени,
допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява участието на
участника в поръчката.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и
текст "Допълнение/ Промяна на оферта (с входящ номер ... )" за участие в
обществена поръчка с предмет: "Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за
медико-социални грижи за деца гр.Бургас".
4. Срок за получаване на оферти
Срокът за получаване на оферти е при условията на ЧЛ.188от ЗаП.
5. Приемане на оферти/ връщане на оферти
За получените оферти при възложителя се води регистър с реквизити по чл.48 от
ППЗОП. При получаването на офертата на приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване на оферти, посочен в обявата за обществената поръчка или са в
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

гАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Условия И размер на гаранцията за изпълнение на договора
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от
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