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: 8

Възложител: Изпълнителният директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД
Поделение: неприложимо
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01953
Адрес: ул. „Цар Самуил“ №90Б, сграда №10
Лице за контакт: Драгомир Димитров – Изпълнителен директор
Телефон: 02/983 18 07
E-mail: office@pazari-vazrajdane.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не - На основание
чл. 23 от ППЗОП, Възложителят осигурява неограничен, пълен, безплатен и пряк
достъп до всички документи, публикувани на Профила на купувача – www.pazarivazrajdane.com/profil-na-kupuvacha
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото място 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: „Текущ ремонт на обект „Амфитеатър с
полифункционална сцена“, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 369, м.
„Центъра, Южен парк Iва част – НДК“ по застроителния план на гр. София“.
Кратко описание:
В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят
следва да извърши строително - ремонтните работи, съобразно изискванията на
изготвената и одобрена техническа документация за обекта – технически
инвестиционен проект (приложен към настоящата Обява за събиране на оферти),
които дейности се изразяват в обобщен вид в следното:
Предвижда се поправяне на дървената конструкция на съществуващите навеси,
където има компрометирани елементи, както и поставянето на стоманени пети под
колоните. Предвиждат се допълнителни разпънки между дървените ребра, както и
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подмяната на всички счупени покривни стъкла със закален триплекс.
Всички компрометирани части от дървената обшивка по сградата на сцената трябва
да се подменят и да се импрегнира цялата структура. Счупените стъкла по покрива
следва да бъдат сменени с нови от закален триплекс.
Целият декинг по терасите на амфитеатъра и сцената подлежи на подмяна с нов,
устойчив на атмосферни влияния. В участъците където е компрометирана скарата за
декинга, следва да се подмени с метална, обработена срещу корозия. Предвижда се
изграждане на нов участък с декинг до възстановения навес, с цел да се оформи
настилката около него.
Тоалетните също подлежат на ремонт, като се подмени санитарията, както и
подовите плочки и се боядисат стените с влагоустойчив латекс.
Оградата също се предвижда да бъде възстановена, като се подменят всички
компрометирани дървени колонки и пана и цялата бъде импрегнирана с тъмен
импрегнант.
Предвижда се възстановяване на разрушеният покрит кафе-бар, като се изгради нов
дървен навес на същото място. Покривът е проектиран двускатен, асиметричен и
покривното покритие е предвидено от стъклени панели от закален триплекс със
слънцезащитно покритие. Предвижда се и възстановяването на барплота и рукванда,
като се запази съществуващата метална рамка. Изцяло се подменя облицовката с нова
дървена. Плотовете също се подменят с нови с дървесен декор. Рукванда отзад се
изгражда на ново.
Допълнителното обзавеждане ще е основно от подвижна мебел (маси и столове).
Предвижда се инсталиране на ново архитектурно осветление, като осветителните
тела са от четири типа: интегрирано в бара и рукванда LED осветление; висящи
осветителни тела над барплота; висящи осветителни тела под съществуващите навеси с
места за сядане; и ивично декоративно осветление (струнно осветление),
представляващо висящи кабели с поредица от фасунги над цялото пространство.
Ремонт по част ВиК се предвижда в техническото помещение, в тоалетните и на
монтирания под тях съществуващ, открито положен водопровод да се постави
топлоизолация. Участъците на открито положения водопровод извън помещенията се
предвижда да се положат подземно срещу измръзване. Предвижда се мивката на малкия
бар да се отводни и включи в съществуващата площадкова канализация.
Място на извършване:
Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането,
съобразно планираните строителни интервенции, е определено от предмета на
поръчката и е: гр. София, Район Триадица, м. „Центъра, Южен парк Iва част – НДК“,
северозападната част на УПИ I, кв. 369 - амфитеатър с полифункционална сцена“.
Срок за изпълнение:
Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на съставяне на
Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и
ниво (обр. №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството) и ще бъде окончателно определен,
съгласно предложението на Участника, определен за Изпълнител, който срок не може
да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни.
В така определения от Възложителя максимално допустим срок за изпълнение,
Участниците трябва да предвидят и дни за неблагоприятни климатични условия при
изпълнение на съответните СРР.
Срокът за изпълнение на възлаганите строителни дейности приключва със
съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
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строителството.
!!! Участник, който предложи по-дълъг срок за изпълнение от максимално
допустимия, определен от Възложителя, ще бъде отстранен от участие на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това
предварително обявено условие.
Обща прогнозна стойност на поръчката:
Разполагаемата от Възложителя стойност за финансиране на дейностите, включени в
предметния обхват на настоящата обществена поръчка е в максимално пределен размер
на 100 000 лв. (сто хиляди лева), без вкл. ДДС или 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди
лева), с вкл. ДДС.
!!! Посочената лимитирана стойност, планирана в бюджета на „Пазари Възраждане“
ЕАД и предвидена за финансиране на подлежащите на изпълнение строителноремонтни работи, предмет на възлагане с обществената поръчка е крайна за
Възложителя, респ. максимална пределна стойност по отношение подаваните от
Участниците оферти.
Предлаганата от отделните Участници цена за изпълнение на дейностите от обхвата
на възлагане не може да надхвърля горепосочената максимална стойност на поръчката.
!!! Оферти, надхвърлящи оповестената пределна стойност ще бъдат
предложени за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради
несъответствие с това предварително обявено условие.
Обособени позиции (когато е приложимо): []Да [X] Не

Номер на обособената позиция: Неприложимо
Наименование: Неприложимо
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): Неприложимо

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
I. Изисквания към личното състояние:
1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка физическо или
юридическо лице, съответно Възложителят ще отстрани всеки Участник, за
когото e налице едно или повече от обстоятелствата, нормативно установени с
разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и тези, поставяни от
Възложителя на основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП, а именно:
1.1. Основания за отстраняване от участие
1.1.1. Лицето (лицата), което/които представлява/т Участника (лицето/лицата по
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ППЗОП):
1.1.1.1. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за:
- тероризъм по чл. 108а от НК,
- трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,
- престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК,
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- престъпление против младежта по чл. 192а от НК,
- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК,
- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК,
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253
– 260 от НК,
- подкуп по чл. 301 – 307 от НК,
- участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и
- престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс,
освен ако е/са реабилитирано/и;
1.1.1.2. е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на
тези по т. 1.1.1.1., в друга държава членка или трета страна, освен ако е/са
реабилитирано/и;
1.1.1.3. за което/които е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.
*** „Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби
на Закона за обществените поръчки „е налице, когато възложителят, негови
служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената
поръчка“.
1.1.1.4. е/са опитал/и:
- да повлияе/ят на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна
или заблуждаваща информация, или
- да получи/ат информация, която може да му/им даде неоснователно предимство
при възлагане на обществената поръчка.
*** Основанията за отстраняване, изброени в т. 1.1.1.1. – т. 1.1.1.4., в съответствие с
чл. 97, ал. 5 от ППЗОП се отнасят за лицата, които представляват Участника.
1.1.2. по отношение на самия Участник, е налице някое от следните обстоятелства:
1.1.2.1. 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 Участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която Участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
!!! Пояснение: Изискването не се прилага, когато се налага да се защитят особено
важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими
данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1% (едно на сто) от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
1.1.2.2. за когото е налице неравнопоставеност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП:
1.1.2.3. за когото е установено, че:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
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1.1.2.4. за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал.
2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която Участникът е установен;
1.1.2.5. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че Участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
!!! Пояснение: Възложителят има правото да не отстрани Участник при наличие
на посоченото основание, ако се докаже, че Участникът не е преустановил дейността
си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за
продължаване на стопанска дейност в държавата, в която е установен.
1.1.2.6. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност,
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
1.1.2.7. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
1.1.2.8. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка
или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50% (50 на сто) от стойността или
обема на договора.
Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и/или чл. 55, ал. 1 от
ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За
целта Участникът може да докаже, че:
- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 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;
- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.
В случай, че с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, Участникът е лишен от
правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, той няма право
да използва предвидените мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП за
времето, определено с присъдата или акта.
При участие, с използване на Подизпълнители или капацитета на Трети лица,
за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от
обществената поръчка.
При подаване на офертата, Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП попълвайки ЕЕДОП по образец, приложен към
настоящата Обява.
5

Когато Участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (обективирана като част
от ЕЕДОП) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
ЕЕДОП-и се представят и от Подизпълнителите и Третите лица - ако има
такива.
В ЕЕДОП се включват и данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на Възложителя.
При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, Участникът,
определен за Изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи верността на
декларираните обстоятелства.
2. Освен на основанията по т. 1. по-горе, Възложителят ще отстрани от
участие в обществената поръчка и:
2.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор, утвърдени от
Възложителя и посочени в Раздели II - IV по-долу;
2.2. Участник, който не изпълни друго условие, посочено в настоящата Обява или в
останалите приложения към нея;
2.3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съобразно приложение № 10 от
ЗОП;
2.4. Участници, които са свързани лица (по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т.
45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП);
2.5. Участник, който, въпреки забраната на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, участва в
Обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
Участник и едновременно с това представя самостоятелна оферта за участие;
2.6. Участник, който, въпреки забраната на чл. 101, ал. 10 от ЗОП е партньор в
повече от едно Обединение;
2.7. Участник - физическо или юридическо лице, за което са налице забраните по чл.
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
2.8. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на
контролираните
от
тях
лица,
включително
и
чрез
граждански
дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва Дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
II. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност, Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в
Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на
строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър
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(съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване), за
изпълнение на строежи от I (първа) група, IVта (четвърта) категория, по смисъла на
чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от ЗУТ.
За съответстващ с поставеното изискване и на основание чл. 9, ал. 7 от ПРВВЦПРС,
Възложителят ще приеме и Участник, който е вписан за първа група и категория, повисока от четвърта.
!!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с
този от критериите за подбор и поставеното с него минимално изискване за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълни
изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1 на
представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки,
включително и предоставяйки информация, относно: (1) документа за регистрация
(наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър;
срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за
вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите
строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на
професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или
службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на
професионална дейност).
III. Икономическо и финансово състояние:
Всеки Участник в обществената поръчка трябва да докаже наличие на съответствие
със следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1. През последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата,
на която е създаден или е започнал дейността си, е реализирал минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката1, в размер на не по-малко от 100 000 лв.
(сто хиляди лева).
!!! Пояснения: Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ ще се
приема оборота от изпълнение на СМР/СРР - ремонт и/или преустройство и/или
реконструкция и/или основно обновяване на сгради и съоръжения за обществено
обслужване по смисъла на чл. 137, ал.1, т. 4, б. „б“ от ЗУТ.
!!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие
с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само като
попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б
„Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) на представяния от него ЕЕДОП,
включваща данни за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, съобразно изведената по-горе дефиниция.
2. Всеки Участник, подаващ оферта, трябва да е застрахован с валидна застраховка
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на
категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: в размер
не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), каквато е минималната
застрахователна сума за строителство IVта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ,
съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството.
1 Съгласно §2, т. 67 от ДР на ЗОП „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на
частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената
поръчка.
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!!! За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е
установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена
съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран
стопанския субект.
!!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие
с това от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само
посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“,
Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5 на представяния от него
ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната
полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото
лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4)
срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
!!! На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, от участие в настоящата обществена
поръчка ще бъде отстранен Участник, който не отговаря на поставения критерий
за подбор за икономическо и финансово състояние и определените с него
минимални изисквания.
IV. Технически и професионални способности:
За доказване наличие на изискуемите технически и професионални способности,
Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални
изисквания:
1. През предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, е
изпълнил минимум една строителна дейност, с предмет, идентичен или сходен с
предмета на настоящата обществена поръчка.
!!! Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на
настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или основно обновяване на сгради и
съоръжения за обществено обслужване по смисъла на чл. 137, ал.1, т. 4, б. „б“ от ЗУТ.
!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците
дейности с конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или
сходен с обема на настоящата обществена поръчка.
Пояснения: Дейностите (строителството), се считат за „изпълнени”, когато за
завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за
предаване и приемане на строежа от Възложителя.
!!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие
с това от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата
информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални
способности“, т. 1а) от ЕЕДОП, като за всяко, посочено като изпълнено от него
строителство предостави данни и информация относно: (1) строителните работи,
които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез
посочване на обекта на строителство и вида на изпълнените строителни
интервенции; (2) лицето, получило резултата от строителните дейности
(Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4)
датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности
(датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за
установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г.
8

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ
за предаване и приемане на строежа, с индивидуализиране на конкретния акт).
2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с
ръководен екип - инженерно-технически състав, с определена професионална
компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко
ангажиран с изпълнението на строителството, предмет на поръчката, състоящ се като
минимум от следните експерти:
2.1. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални
изисквания:
а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.
163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с
придобита в чужбина специалност);
б) има опит като технически ръководител при строителството на поне две въведени в
експлоатация сгради и съоръжения за обществено обслужване.
2.2. Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на
следните минимални изисквания:
а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.
163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с
придобита в чужбина специалност);
б) има опит в осъществяването на контрол на качеството при строителството на поне
две въведени в експлоатация сгради и съоръжения за обществено обслужване;
в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания на ЗУТ.
2.3. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря
на следните минимални изисквания:
а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.
163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с
придобита в чужбина специалност);
б) има опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при
строителството на поне две въведени в експлоатация сгради и съоръжения за
обществено обслужване;
в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ
(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по
безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за
длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-072/16.12.2009 г.).
!!! Пояснения:
Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от
предлагания от него инженерно-технически състав отделни лица (един експерт не
може да съвместява две позиции от изискуемия екип).
!!! Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието
си с така поставеното минимално изискване за технически и професионални
способности, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV
„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от
ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: (1) трите имена на всяко едно
от предложените от него лица от изискуемия инженерно-технически състав, който
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ще изпълнява строителството, предмет на възлагане; (2) позицията, за която е
предложено всяко едно от лицата, членове на ръководния инженерно-технически
състав, съобразно минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе; (3)
професионална квалификация, съгласно информацията, съдържаща се в
притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер и
дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата;
професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид
образование/образователно-квалификационна
степен
и
специалност;
(4)
допълнителна професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение
или друг еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа;
номер и дата на издаването му; издател на документа, обхват (когато е приложимо);
(5) общ професионален опит – конкретен период в изпълнение на съответната
професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност
или изпълнявани функции, работодател; (6) специфичен професионален опит посочване на строежа/жите и конкретните актове, с които е разрешено ползването
им/въведени са в експлоатация, предмета и обхвата на изпълнените от лицето
експертни дейности.
3. Участниците, следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за
управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с
предметен обхват в областта на строително-монтажните/строително-ремонтните работи.
4. Участниците, трябва да имат разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана
система за управление на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалент,
с предметен обхват в областта на строително-монтажните/строително-ремонтните
работи.
!!! Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 3. и т. 4.
минимални изисквания, единствено попълвайки съответните полета в Част IV
„Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки
притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените
Стандарти, впише информация относно: (1) наименование на Стандарта, който
прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5)
публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези
сертификати (в случай на приложимост).
!!! На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, от участие в настоящата обществена
поръчка ще бъде отстранен Участник, който не отговаря на поставените
критерии за подбор за технически и професионални способности и определените с
тях минимални изисквания.

Информация относно запазени поръчки: Неприложимо
[] 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
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[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
1. Срок за изпълнение на строителството - Тежест: 30%;
2. Предлагана цена - Тежест: 70%
Срок за получаване на офертите:
Дата: 31.01.2019 г.

Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 31.03.2019 г.

Час: 23:59

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 01.02.2019 г.

Час: 11:00 часа

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите, подадени за участие в
обществената поръчка ще се проведе в административната сграда на „Пазари
Възраждане“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ №90Б, сграда №10.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или
техни упълномощени представители.

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:
Подаваната от Участниците оферта, следва да съдържа минимум следните
документи:
1. Опис на представяните документи – свободен текст;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
!!! Условията, реда и начина за попълване и представяне на ЕЕДОП са подробно и в
детайли разписани в Указанията за участие в обществената поръчка, приложени към
настоящата Обява;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е
приложимо);
4. В хипотеза, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице се
представя Договор/Споразумение/допълнително споразумение към предходен договор, с
който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано Обединение, или друг
еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата
обществена поръчка, респ. – рефериращ към участието му в нея. Документът следва да
бъде представен в оригинал или заверено копие, с посочен представляващия
Обединението.
!!! В случай, че в Договора (съответния еквивалентен документ) не е посочено
лицето, което представлява членовете в Обединението, следва да се представи и
документ, подписан от партньорите, в който се посочва представляващият.
11

5. Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, съдържащо:
5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е
законния представител на Участника (в приложимите случаи);
5.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено при съблюдаване на
изискванията на Възложителя и условията за изпълнение на поръчката, обективирани в
Техническата спецификация, попълнено по образец №2, включително и приложенията
към него, подробно описани в Указанията за участие в обществената поръчка;
5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по
образец №3;
5.4. декларация за срока на валидност на офертата - по образец №4;
5.5. декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд - по образец №5;
5.6. декларация за конфиденциалност на информацията (ако е приложимо) – по
образец №6;
5.7. декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни
при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679) – по образец №7.
6. Ценово предложение - по образец №8 и приложенията към него.
Всички документи, свързани с участието във възлагането се представят в запечатан
непрозрачен плик, върху който се посочват:
1. Наименованието на Участника, включително партньорите в Обединението,
(когато е приложимо);
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. Наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата.
Документите се представят лично от Участника или от упълномощен от него
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ №90Б, сграда №10.
Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока определен от него.

Дата на настоящата обява
Дата: 16.01.2019 г.

Възложител
Трите имена: Драгомир Димитров
заличен подпис – лични данни по Общ регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)
Длъжност: Изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД
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