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: 1 / 28.09.2018г.

Възложител: Директора на Национална финансово-стопанска гимназия
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2145
Адрес: град София, ул.“Розова долина“ № 1
Лице за контакт :Венцислав Гълъбов
Телефон: 0886342506
E-mail: nfsg.sofia@gmail.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не
Допълнителна информация може да бъде получена от профила на купувача:
http://www.nfsg.online.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [] Не

II.

Обект на поръчката: Обект на настоящата поръчка е укрепването и ремонт
на оградата на учебното заведение.Строително-ремонтните дейности ще бъдат
извършени по силата на разработен инвестиционен проект.Поръчката не е
разделена на позиции, тъй като всички строително-ремонтни дейности са
свързани и разделянето на цялостното им изпълнение ще доведеде до
некачествено изпълнение. Обектът на поръчката включва строително –ремотни
работи по приложена Количествена сметка. Строително-ремонтните работи са
подробно описани по вид, единична мярка и количество в техническа
спецификация, която е неразделна част от документацията.
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Изисквания за личното състояние: 1. Представяне на участника – по образец,
включващо посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация – съгласно
законодателството на държавата, в която участикът е установен, както и адрес и
електронна поща – за кореспонденция във връзка с процедурата;
1.1. при участници обединения – към представянето на участника се добавя и копие
на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който
се посочва представляващият.
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от Закона за
обществените поръчки (оригинал, по приложен образец).
3. Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от
30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване
на офертите /оригинал, по приложен образец/.
4. Декларация за приемане условията на проекта на договора /оригинал, по
приложен образец/.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Удостоверение за
вписване в Централния професионален регистър на строителя. Документът се представя
в заверено от участника копие.
Удостоверение за внедрена система за управление на качеството съгласно
стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие.
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: .Списък /оригинал, по приложен образец/ за
СРР изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за
участие в настоящата процедура, придружен с доказателства за изпълнените СРР - под
формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от възложителите на
строителството или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в
които е публикувана информацията, или по друг подходящ начин, Списък – декларация за
техническия персонал, зает с изпълнение на поръчката – в свободен текст. Участникът трябва
да разполага с инженерно-технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на
поръчката, както и „Координатор по безопасност и здраве“, който да следи да се спазват
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи,Документи, удостоверяващи образованието и
професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката копия от дипломи, трудови книжки и удостоверения,Декларации за съответсвие и
сертификати доказващи произхода и качеството на влаганите материали и
изделия.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни
работи, следва да отговарят на предвидените такива в техническия проект и техническите
изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от
5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република
България, Документ за сключена застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1
от ЗУТ или еквивалент, валидна за срока на изпълнение на договора – заверено копие.
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Информация относно запазени поръчки (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

Критерият за възлагане: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Офертите на участниците, които са пълни и отговарят на всички предварително
обявени изисквания, ще се допуснат до разглеждане и класиране.
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане
„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Всяка оферта, която е допусната до оценяване, получава комплексна оценка (КО),
която се формира от получените точки по отделните показатели, както следва:
Показател – П
(наименование)

Относителна тежест
Максимално
възможен бр. точки в КО

1. Техническо предложение –П1
2. Ценово предложение –П2

100
100

40%
60%

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” (КО), за всеки участник е:
КО = П1х 40 % + П2х 60 %
Комплексната оценка се изчислява, след като се разгледат и оценят показателите, от
които се формира комплексната оценка.
1. Оценка по Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
Показател П1 – Техническо предложение е с относителна тежест в комплексната оценка
40 %
Показател Техническо предложение - П1 се състои от три подпоказатели:
-Съответсвие на вложените материали с изискваинята на Възложителя
технически,якостни и естетически характеристики /Т1 / - до 60 %
-Произход и качество на вложените материали/Т2/- до 25 %
-Опит на участника в изпълнението на подобни поръчки – до 15 %

за

За доказателства по тези критерии участниците следва да представят декларации за
съответсвие и сертификати доказващи произхода и качеството на влаганите материали и
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изделия ,списък с изпълнение договори със сходен предмет на дейност .
Оценката по този показател се получава по следната формула :
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“= (Т1+Т2+Т3) Х 0,40
2.Оценка по Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
Максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Цi е предложената цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на
съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
Важно: Ценовите предложения на всички участници се проверяват, за да се установи, че
са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за
участие в процедурата.
При разлика между посочената цена с цифри и посочената цена словом, се
приема изписаната цена с думи.
Между посочената обща цена за изпълнение на СРР и посочената цена на
отделните видове СРР в количествено-стойностната сметка не може да има разлика.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение
на поръчката, която е по-висока от посочената в настоящата документация прогнозна
стойност за изпълнение на обществената поръчка.
3. Изготвяне на комплексна оценка:
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до
втория знак след десетичната запетая.
След като са оценени офертите по П1 и П2 се изчислява комплексната оценка на
всяка оферта по формулата:
КО = П1х 40 % + П2х 60 %
4.Определяне на икономически най-изгодна оферта:
За икономически най-изгодна оферта се класира офертата получила най-голям
брой точки по направената комплексна оценка съгласно тази методика.
Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил найвисока оценка (КО) на офертата. Ако определените по тази методика комплексни оценки
на две или повече оферти са равни се прилагат разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП.
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Срок за получаване на офертите:
Дата:15.10.2018г.-16:00 часа
Срок на валидност на офертите:
Дата: 30 дни (дд/мм/гггг) [……]

Час: (чч:мм) [……]

Дата и час на отваряне на офертите:16.10.2018г. от 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: залата /аула/ на учебното заведение намираща се в
сградата на училището на втория етаж.

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

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на
комисията на 16.10.2018г. от 10 :00 часа в сградата на учебното заведение.

Дата на настоящата обява
Дата:28.09.2018г.

Възложител
Трите имена: Мая Иванова Гешева
Длъжност: Директор
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