Партида: 0610

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: 0610
Поделение: ________
Изходящ номер: 501 от дата 31/07/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Комисия за регулиране на съобщенията
Адрес
ул. "Гурко" № 6
Град
Пощенски код
Страна
гр. София
1000
България
Място/места за контакт
Телефон
ул. "Гурко" № 6
092 624626
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ивайло Марков
E-mail
Факс
imarkov@crc.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.crc.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.crc.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е извършване на ремонт на помещения на
Териториално звено на КРС в гр. Враца при следните обособени
позиции:
Позиция I: „Смяна на дограми”;
Позиция II: „Смяна на врати”;
Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 2940cc77-7d38-4194-aa43-ef206f5f54f6

Осн. код
45000000

Доп. код (когато е приложимо)
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Подробна информация за обема на поръчката е поместена на сайта
на следния адрес: www.crc.bg
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Недвижими имоти на КРС на територията на Република България

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
- В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
- Всеки участник в процедурата трябва да представи списък на
изпълнените договори с предмет, аналогичен на този по
съответната позиция, по която участникът подава оферта.
Минимално изискване - през последните 3 (три) години да са били
изпълнени поне 3 (три) такива договора.
- При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да
спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Опит и квалификация на персонала на участника:
Списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване
на дейностите по изпълнение на поръчката, съгласно изискванията
на Възложителя.
•най-малко един правоспособен за дейността монтаж на дограми
и/или врати (По позиция I,II);
•най-малко един правоспособен електротехник, обучен и
правоспособен за работа с електрически съоръжения до 1000 V (По
позиция III).
Декларация, че лицата, които ще извършват дейностите по позиция
I и II, притежават съответна правоспособност за тяхното
извършване.
Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение минимум до 1000 V.
- Представяне на протокол за оглед на обекта.
След оглед на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количественостойностна сметка за дейностите и материалите, необходими за
изпълнение на поръчката (за всякa еднa от позициите).
- При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се
задължава да спазва всички изисквания, съгласно сертификатите и
инструкциите на използваните материали и продукти.
-Гаранционни изисквания: Гаранционните срокове за изпълнените
дейности по Позиции I, II и III са определени съгласно Наредба №
2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строително и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В
гаранцията по Позиция I и II се включват и всички подвижни и
неподвижни части, стъклопакети и корпуси. По време на
гаранционния срок Изпълнителят се задължава за своя сметка да
отстрани появилите дефекти и/или да замени некачествено
вложените материали.
Критерий за възлагане

УНП: 2940cc77-7d38-4194-aa43-ef206f5f54f6
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най-ниска цена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 25/08/2014 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:
www.crc.bg
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в
деловодството на КРС на адрес: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6,
стая 201, в срок до 25.08.2014 г. В случай че офертата се подава
по пощата, участникът следва да осигури условия тя да е
постъпила в деловодството на КРС до посочения краен срок.
Оферти, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани от
страна на Възложителя.
Офертите ще се отварят на 26.08.2014 г. в 14:00 часа на адрес:
гр. София, ул. Гурко № 6, залата на IV ет.
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на
чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/08/2014 дд/мм/гггг

УНП: 2940cc77-7d38-4194-aa43-ef206f5f54f6
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С
ПРЕДМЕТ:

„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО НА КРС В ГР. ВРАЦА, ВКЛЮЧВАЩ
СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ПОЗИЦИЯ I: „СМЯНА НА ДОГРАМИ”
ПОЗИЦИЯ II: „СМЯНА НА ВРАТИ”
ПОЗИЦИЯ III: „СМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ”
Настоящата публична покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код №
9032405/01.08.2014 г.

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
Публична покана за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет:
„Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр.Враца, включващ следните
обособени позиции:
Позиция I: „Смяна на дограми”;
Позиция II: „Смяна на врати”;
Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”.
Раздел I. Общи положения.
Раздел II. Описание на обекта и предмета на поръчката.
Раздел III. Технически изисквания.
Раздел IV. Изисквания към участниците.
Раздел V. Съдържание на офертата.
Раздел VІ. Срок на валидност на офертата.
Раздел VІІ . Изисквания при изготвяне и представяне на офертата.
Раздел VІІI. Срок за изпълнение на поръчката.
Раздел IX. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
Образец на оферта – Техническо предложение (Приложение 1).
Образец на оферта – Ценово предложение (Приложение 2).
Протокол за оглед на обекта (Приложение 3).
Образец – Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (Приложение 4).
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за
регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да участвате в процедура за
избор на изпълнители за сключване на договори с предмет: „Ремонт на помещения на
Териториално звено на КРС в гр.Враца, включващ следните обособени позиции:
Позиция I: „Смяна на дограми”;
Позиция II: „Смяна на врати”;
Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”.
Възложител по настоящата процедура е Комисията за регулиране на съобщенията с
адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
условия и изисквания, представени в документацията.
Срок и място за получаване на офертите:
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на КРС на
адрес: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 25.08.2014 г. В случай че офертата се
подава по пощата, участникът следва да осигури условия тя да е постъпила в деловодството на КРС
до посочения краен срок. Оферти, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани от страна
на Възложителя.
Офертите ще се отварят на 26.08.2014 г. в 14:00 часа на адрес: гр. София, ул. Гурко № 6,
залата на IV ет.
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП.
Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-ниска
цена”.
За допълнителна информация следва да се обръщате към:
Ивайло Марков – Комисия за регулиране на съобщенията, гр. Враца, ул. „Софроний
Врачански” № 6, ет. 2, ст. 5, тел. 092 624 626, 0884 987 039, e-mail: imarkov@crc.bg.

София, 2014 г.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
условия и изисквания, поставени в документацията от Възложителя.
1.2. Настоящата покана е публикувана на Портала за обществени поръчки и на Профила на
купувача на КРС в интернет.
РАЗДЕЛ II
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Предмет на поръчката е извършване на ремонт на помещения на Териториално звено
на КРС в гр. Враца, включващ следните обособени позиции:
Позиция I: „Смяна на дограми”;
Позиция II: „Смяна на врати”;
Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”.
2.2. КРС разполага с помещения в гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, стаи 5 и 6,
в които се помещава офисът на отдел „Териториално звено Враца” („ТЗ Враца”).
2.3. Позиция I. „Смяна на дограми”
2.3.1. Описание на обекта за ремонт
Прозорците на помещенията на отдел „ТЗ Враца” са оборудвани с дървена дограма,
състояща се от еднотипни по вид прозорци.
Дограмите на прозорците са представени на фиг. 1.

Фиг. 1
2.3.2. Предмет на поръчката по Позиция I:
Предметът на поръчката по обособената позиция включва подмяна на дървена дограма
с PVC дограма и обхваща следните дейности:

a. Демонтаж на дървени дограми и ламперия (около 6,00 кв.м.) в стая № 5;
b. Демонтаж на дървени дограми и ламперия (около 3,00 кв.м.) в стая № 6;
c. Изхвърляне на строителни отпадъци;
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d. Доставка и монтаж на 2 броя прозорци с двуосно отваряне от 5-камерна PVC
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.

дограма в кафяв цвят с троен стъклопакет с ка/б/високоенергийно стъкло в стая № 5
(около 3 кв.м.);
Доставка и монтаж на 2 броя прозорци с двуосно отваряне от 5-камерна PVC
дограма в кафяв цвят с троен стъклопакет с ка/б/високоенергийно стъкло в стая № 6
(около 3 кв.м.);
Прозорците, посочени в т. d. и т. e., следва да бъдат оборудвани с ролетни
комарници и хоризонтални ламелни щори с цвят бял;
Доставка и монтаж на 2 броя неотваряеми прозорци от PVC 5-камерна дограма в
кафяв цвят с троен стъклопакет с ка/б/високоенергийно стъкло в стая № 5 (около 3
кв.м.);
Прозорците, посочени в т. g., следва да бъдат оборудвани с хоризонтални ламелни
щори с цвят бял;
Всички прозорци следва да бъдат трайно и постоянно закрепени към конструкцията
на сградата;
Всички нарушени при изпълнението на демонтажните и монтажни работи
повърхнини около прозорците, следва да бъдат възстановени в първоначалния им
вид;
Всички демонтирани ламперийни плоскости около прозорците следва да бъдат
поставени на първоначалните им места;
Всички преместени предмети попадащи в обхвата на демонтажните и монтажни
работи следва да бъдат поставени в първоначалното им местоположение;
Не се предвиждат вътрешни и външни подпрозоречни дъски;
Обектът предмет на изпълнение на поръчката се издава почистен, без следи от
строителни дейности в съответствие с изискванията за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи;
Гаранционните срокове за изпълнените дейности по смяна на дограмата са съгласно
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Във времето на гаранционния срок Изпълнителят отстранява за своя сметка
евентуално появили се дефекти по всички подвижни и неподвижни части,
стъклопакети и корпуси на новата дограма;
Срокът за изпълнение на описаните дейности е до 30 календарни дни от подписване
на договора;

2.4. Позиция II. „Смяна на врати”
2.4.1. Описание на обекта за ремонт:
Входовете на помещенията на отдел „ТЗ Враца” са оборудвани с два броя дървени врати и
два броя метални предпазни решетки.
Вратите и решетките са представени на фиг. 2.
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Фиг. 2
2.4.2. Предмет на поръчката
Предметът на поръчката по обособената позиция включва подмяна на два броя
дървени врати и два броя метални решетки с по 1 брой блиндирана врата за всеки вход и
обхваща следните дейности:

a. Демонтаж на два броя дървени врати и два броя врати с решетъчна конструкция от
входовете на стаи № 5 и № 6;

b. Изхвърляне на строителни отпадъци;
c. Доставка и монтаж към входовете на помещенията на два броя входни блиндирани
врати в стаи № 5 и № 6;

d. Новите врати следва да бъдат оборудвани с брави, окомплектовани с по два броя
секретни ключалки и дръжки и по 4 броя резервни ключове;

e. Новите врати следва да бъдат трайно и постоянно закрепени към конструкцията на
f.
g.
h.
i.
j.

k.

сградата;
Всички допълнително извършени заваръчни работи по монтажа на вратите следва
да бъдат покрити със защитен грунд;
Всички повърхнини, нарушени при изпълнението на демонтажните и монтажни
работи, следва да бъдат възстановени в първоначалния им вид;
Всички ламперийни плоскости, демонтирани при изпълнението на демонтажните и
монтажни работи, следва да бъдат поставени на първоначалните им места;
Обектът се издава почистен, без следи от строителни дейности в съответствие с
изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на
строителните и монтажните работи.
Гаранционните срокове за изпълнените дейности по смяна на вратите е съгласно
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Във времето на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка
появилите се дефекти по всички подвижни и неподвижни части, ключалки и брави на
новите врати.
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l.

Срокът за изпълнение на описаните дейности е до 30 календарни дни от подписване
на договора.

2.5. Позиция III. „Смяна на електрическа инсталация”
2.5.1. Описание на обекта
Електрическата инсталация в помещенията, използвани от отдел „ТЗ Враца” е изградена
около седемдесетте години на миналия век. Използвани са проводници с малко сечение и текстилна
изолация. В двете помещения са монтирани общо 3 броя ел. контакти (фиг. 3, 4).
В стаи № 5 и 6 са разположени съответно 4 бр. и 3 бр. работни места на служители от отдел
„ТЗ Враца”.

Фиг. 3

Фиг. 4

2.5.2. Предмет на поръчката:
Изготвяне и изпълнение на проект на нова електрическа инсталация за 220 волта
променливо напрежение от вътрешносградно главно електрическо табло до помещенията на „ТЗ
Враца”.
Проектът следва да бъде изготвен при спазване на всички приложими нормативни изисквания
и съгласуван с Възложителя и съответните компетентни органи.
Обектът се въвежда в експлоатация в съответствие с действащите нормативни актове.
За стая № 5 да се изградят 4 токови кръга – за осветление, климатик и два за по 2 бр.
работни места.
За стая № 6 да се изградят 2 токови кръга – за 3 бр. работни места и за общи нужди.
Основни строителни и монтажни работи:
a. Демонтаж на електрически ключове и контакти в стаи № 5 и 6;
b. Доставка и монтаж на канали от трудно горима пластмаса за външно полагане на
електрически инсталации от главното електрическо табло до консуматорите на
електрическа енергия в стая № 5 и 6;
c. Доставка и изграждане на нова електрическа кабелна линия от главното ел. табло на
етажа до ново локално електрическо табло в помещенията на отдел „ТЗ Враца”;
d. Доставка и монтаж от ново вътрешно локално електрическо табло с автоматични
предпазители и 1 бр. дефектнотокова защита в стая № 5;
e. Доставка и монтаж на нова електрическа инсталация за 220 волта променливо
напрежение от ново локално електрическо табло до консуматорите на електлическа
енергия в стаи № 5 и 6;
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Всички отвори, където преминават електрическите кабели, следва да бъдат уплътнени
с трудно горими материали;
g. Възложителят ще предостави на Изпълнителите за своя сметка електрическа енергия
и вода от наличните инсталации на обекта за ползване по време на изпълнението на
поръчката;
h. Всички дейности по изграждането на новата електрическа инсталация следва да
бъдат изпълнявани на етапи и съгласувани с упълномощено от Възложителя лице с
цел минимални прекъсвания на работата на специализираното оборудване.
i. Обектът се издава почистен, без следи от строителни дейности;
j. Гаранционните срокове за изпълнените дейности по смяна електрическата
инсталация са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
k. Във времето на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка
появилите се дефекти в обхвата от главно електрическо табло до точките на
свързване на консуматорите на електрическа енергия в помещенията на „ТЗ Враца”;
l. Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи до 30 календарни дни след
подписване на договора;
f.

Ориентировъчни количества:
a. PVC канали 25 м. за външно полагане на кабели от етажно ел. табло до помещенията;
b. Ел. кабели 25 м. от етажно ел. табло до помещенията;
c. Ел. контакти 26 бр. в стая № 5, обособени в 4 бр. работни места по 6 контакта (допуска
се Офис-Бокс за монтаж на бюро) и два самостоятелни;
d. Ел. контакти 27 бр. в стая № 6, обособени в 2 бр. работни места по 6 контакта (допуска
се Офис-Бокс за монтаж на бюро), 1 бр. работно място (Комуникационен шкаф с 10
контакта) и пет самостоятелни за общи нужди;
e. Сериен ел. ключ 1 бр. в стая № 5;
f. Сериен ел. ключ 1 бр. в стая № 6;
РАЗДЕЛ ІІІ
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
І. Минимални изисквания при изпълнение на поръчката:
По позиция I. „Смяна на дограми”
1. Демонтаж на около 9,00 кв.м дървени дограми.
2. Изхвърляне на строителни отпадъци.
3. Доставка и монтаж на около 9.0 кв.м. PVC дограма:
a. дограма – кафяв цвят, петкамерна;
b. стъклопакет – ка/б/високоенергийно стъкло;
c. част от дограмите да са с двуосно отваряне;
d. поставянето на дограмите да бъде точно по контура без луфтове;
e. обръщане(подмазване) след монтиране на дограмата (при необходимост).
4. Доставка и монтаж на около 6.0 кв.м. ролетни комарници;
5. Доставка и монтаж на около 9.0 кв.м. хоризонтални щори;
Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната
количествено-стойностна сметка, направена от Изпълнителя при първоначалния оглед на съответния
обект.
По позиция II. „Смяна на врати”
1.
2.
3.
4.

Демонтаж на 5,00 кв.м дървени врати.
Демонтаж на 2 бр. метални решетки.
Изхвърляне на строителни отпадъци.
Доставка и монтаж на около 5,00 кв.м. блиндирани врати:
a. блиндирани врати – кафяв цвят;
стр. 8/17

b. поставянето на вратите да бъде точно по контура без луфтове;
c. обръщане(подмазване) след монтиране на вратите (при необходимост).
5. Вратите да бъдат оборудвани с по 2 бр. брави със секретно заключване.
Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната
количествено-стойностна сметка, направена от Изпълнителя при първоначалния оглед на съответния
обект.
По позиция III: „Ремонт на електрическа инсталация”
Демонтаж на 2 бр. ел. ключове в стаи № 5,6;
Демонтаж на 3 бр. ел. контакти в стая № 5,6;
Демонтаж на 45 м. ел.кабели в стаи № 5,6;
Изготвяне на съгласуван с компетентните органи проект на електрическата
инсталация н.н.;
5. Доставка и монтаж на ел. кабели;
a. Изграждане на връзка между етажно електрическо табло в коридора и локално
електрическо табло в стая № 5;
b. Изграждане на 6 бр. електрически кръгове – 1 бр. за осветление, 2 бр. за контакти
(работни места) в стая № 5, 1 бр. за контакти общо назначение в стая № 5, 1 бр. за
контакти (работни места) в стая № 6 и 1 бр. контакти общо назначение в стая № 6;
c. Кабела за връзка между електрическите табла – сечение мин. 6,0 кв. мм.;
d. Кабел за изграждане на електрическите кръгове – сечение мин. 4,0 кв. мм.;
e. Кабел за свързване на контактите с електрическите кръгове – сечение мин. 2,5 кв.
мм.;
f. Кабела да е трипроводен – фаза, нула и защитен проводник;
g. Полагането на кабелите да е външно (открито);
h. Полагането на кабелите да е в канали за външно полагане;
6. Доставка и монтаж на 46 бр. ел. контакти, обособени в 7 бр. работни места.
a. Контактите за всяко работно място да са конструктивно обособени в групи по 6 бр.
всяка;
b. Групите контакти да са с индивидуален изключвател.
7. Доставка и монтаж на 7 бр. контакти общо назначение.
8. Доставка и монтаж на 1 бр. локално етажно ел. табло;
a. Таблото да е за външен монтаж (не вграден в стената);
b. В таблото да са разположени 6 бр. автоматични предпазители – 5 бр. по 25 А за
кръговете с контактите и 1 бр. 16 А за осветлението;
c. В таблото да е разположена 1 бр. дефектотокова защита (на входа).
9. Доставка и монтаж на 2 бр. серийни ел. ключа
1.
2.
3.
4.

Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната
количествено-стойностна сметка, направена от Изпълнителя при първоначалния оглед на съответния
обект.
ІІ. Организационни изисквания
1. Участникът в процедурата извършва задължителен предварителен оглед на обекта с цел
изготвяне на детайлна количествено-стойностна сметка за дейностите и материалите необходими
при изпълнение на поръчката (за всяка една от позициите).
1.1. Лица за контакт за получаване на допълнителна информация и организиране на огледа
на обектите:
г-н Ивайло Марков - началник отдел „ТЗ Враца”, тел: 092/62 46 26, моб. тел: 0884/987039,
г-н Велимир Марковски – инспектор в отдел „ТЗ Враца”, тел: 092/62 47 07, моб. тел:
0884/987067 факс: 092/62 46 26,
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
2. По време на изпълнение на поръчката всички товаро-разтоварни дейности, доставки на
материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на служителите на Изпълнителя в рамките
на имота на териториалното звено, следва да бъдат предварително съгласувани с г-н Ивайло
Марков - началник отдел „ТЗ Враца”.
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3. След приключване на ремонтните дейности, обектите се предават на Възложителя
почистени, без дефекти и във вид, готов за употреба.
4. При предаване на обектите, представители на Възложителя и Изпълнителя подписват
двустранен приемо-предавателен протокол.
ІII. Гаранционни изисквания:
1. Гаранционните срокове за изпълнените дейности по Позиции I, II и III са определени
съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
2. В гаранцията по Позиция I и II се включват и всички подвижни и неподвижни части,
стъклопакети и корпуси.
3. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани
появилите дефекти и/или да замени некачествено вложените материали.
РАЗДЕЛ IV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения.
4.2. Всеки участник в процедурата трябва да представи списък на изпълнените договори с
предмет, аналогичен на този по съответната позиция, по която участникът подава оферта.
Минимално изискване - през последните 3 (три) години да са били изпълнени поне 3 (три) такива
договора.
4.3. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
4.4. Опит и квалификация на персонала на участника:
Списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване на дейностите по
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.
 най-малко един правоспособен за дейността монтаж на дограми и/или врати (По позиция
I,II);
 най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за работа с
електрически съоръжения до 1000 V (По позиция III).
Декларация, че лицата, които ще извършват дейностите по позиция I и II, притежават
съответна правоспособност за тяхното извършване.
Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност при работа по
електрообзавеждане с напрежение минимум до 1000 V.
4.5. Представяне на протокол за оглед на обекта.
След оглед на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количествено-стойностна сметка за
дейностите и материалите, необходими за изпълнение на поръчката (за всякa еднa от позициите).
4.6. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да спазва всички
изисквания, съгласно сертификатите и инструкциите на използваните материали и продукти
(инструкции за начин на употреба, инструкции за монтаж, и др.)
РАЗДЕЛ V
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата задължително трябва да съдържа:
5.1. Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за
актуално състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от 3 (три месеца) от датата
на подаване на офертата. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.
5.2 Опит и квалификация на персонала на участника.
 Декларация, че лицата, които ще извършват дейностите по позиция I и II, притежават
съответна правоспособност за тяхното извършване.
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 Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност при работа по
електрообзавеждане с напрежение минимум до 1000 V – по позиция III.
5.3. Протокол за оглед на обекта (Приложение 3).
5.4. Декларация за спазване изисквания на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
5.5. Срок за изпълнение на поръчката.
5.6. Срок на валидност на офертата.
5.7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представителя на дружеството.
5.8. Списък на изпълнените договори с предмет, аналогичен на този по съответната позиция,
по която участникът подава оферта. Минимално изискване - през последните 3 (три) години да са
били изпълнени поне 3 (три) такива договора.
5.9. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта –
Техническо предложение (Приложение 1) и следва да отговаря на изискванията на настоящата
документация.
5.10. Ценово предложение:
- в ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на поръчката и
цените по видове дейности с включен ДДС.
- цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наеми на
строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на изпълнение на поръчката,
командировъчни на служители и др.
- ценовото предложение се изготвя съгласно приложения Образец на оферта - Ценово
предложение (Приложение 2).
5.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП
(Приложение 4);

РАЗДЕЛ VI
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със
срок на валидност най-малко 60 календарни дни.
РАЗДЕЛ VII
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
7.1. Общият срок за изпълнение на поръчката се посочва в офертата и не може да бъде
повече от 30 календарни дни.
7.2. Дейностите по изпълнение на поръчката следва да бъдат извършвани с начален час
09:00 ч. и краен час 17:30 ч.
РАЗДЕЛ VIII
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
8.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне
(обратна разписка), или чрез куриерска служба.
8.2. Пликът по предходното изречение съдържа три отделни запечатани непрозрачни и
надписани плика, както следва:
- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани
от Възложителя, посочени в Раздел V „Съдържание на офертата” от т. 5.1 – 5.8 и т. 5.11, отнасящи се
до критериите за подбор на участниците;
- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя
техническото предложение (Приложение 1) на участника за изпълнение на обществената поръчка –
за всяка от позициите;
стр. 11/17

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена” (Приложение 2), който съдържа ценовото
предложение на участника – за всяка от позициите.
8.3. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
Адрес:
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко ” № 6.
Име, адрес, телефон/факс, и-мейл на участника и предмет на поръчката, вкл. посочване
на обособената позиция.
8.4. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема за разглеждане и
се връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на посочения от него адрес.
РАЗДЕЛ IX
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
9.1. Назначената от Възложителя комисия разглежда постъпилите оферти по реда на чл.
101г от ЗОП.
9.2. Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и са допуснати до
разглеждане, ще се оценяват въз основа на показател „най-ниска предлагана цена”. Участникът,
предложил най-ниска цена, се класира на първо място. При наличие на участници с еднаква цена
в две или повече оферти се тегли жребий по реда, регламентиран в ЗОП.
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Приложение № 1
Образец на оферта
ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
…………………………………………………………………………………………………………
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата)
Настоящото предложение е подадено от:
…………………………………………………………………………………………..
/наименование на участника, ЕИК/
представлявано от:
. …………………………………………………………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на: …………………………………………………………...………………
/длъжност/
адрес по регистрация :
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
телефон/ факс: …………………………….
e-mail : ……………………………………..
1.Предлагаме да извършим:
………………………………………………………………………………………………………..
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата или съответно предмета на поръчката)
2. Гаранционният срок включва:……………………………………………………………
3. Срокът за изпълнение на поръчката е ……………….. дни от датата на подписване на
договора (не повече от 30 календарни дни).
4. Офертата ни е валидна ………….календарни дни, считано от датата на отваряне на същата
от Възложителя (не по-малко от 60 календарни дни).
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – помещения на КРС, в гр. Враца,
ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, стаи № 5 и № 6 в които се помещава офисът на отдел
„Териториално звено Враца” на КРС.
7. Посочва се дали при изпълнението на поръчката ще се използват подизпълнители, както и
дела на тяхното участие.
Дата: ……………… 2014 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ: ……………………..
(подпис, печат)
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Приложение № 2
Образец на оферта
ОФЕРТА
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
…………………………………………………………………………………………………………
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата)
Настоящото предложение е подадено от:
…………………………………………………………………………………………..
/наименование на участника, ЕИК/
представлявано от:
. …………………………………………………………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на: …………………………………………………………...………………
/длъжност/
адрес по регистрация :
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
телефон/ факс: …………………………….
e-mail : ……………………………………..
1. Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… e:
…………………………. (…………) лв. без ДДС
…………………………. (…………) лв. с ДДС
2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и количество е
както следва:
Позиция I:.„Смяна на дограми”
Дейности по изпълнение на поръчката
1.
2.
3.
4.
5.

Демонтаж на дървени дограми
Изхвърляне на строителни отпадъци
Доставка и монтаж на дограма
Обръщане (подмазване) след монтиране на
дограмата (при необходимост)
Доставка и монтаж на комарници

Количество

Цена, лв.
без ДДС

Цена, лв.
с ДДС

……….кв.м
……….кв.м
……….кв.м
……….кв.м
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6.

Доставка и монтаж на щори

……….кв.м

Обща цена за изпълнение на поръчката:
Позиция II:.„Смяна на Врати”
Дейности по изпълнение на поръчката

Количество

1.
2.

Демонтаж на дървени врати
Демонтаж на метални врати

……….кв.м
……...бр.

3.
4.
5.

Изхвърляне на строителни отпадъци
Доставка и монтаж на блиндирани врати
Обръщане (подмазване) след монтиране на
вратите (при необходимост)

……….кв.м

Цена, лв.
без ДДС

Цена, лв.
с ДДС

……….кв.м

Обща цена за изпълнение на поръчката:
Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”
Дейности по изпълнение на поръчката
Демонтаж на ел. кабели
Демонтаж на ел. контакти и ключове
Изхвърляне на строителни отпадъци
Проектиране на ел. инсталация
Доставка и монтаж на ел. кабели 6,0 кв. мм.
Доставка и монтаж на ел. кабели 4,0 кв. мм.
Доставка и монтаж на ел. кабели 2,5 кв. мм.
Доставка и монтаж на локално етажно ел.
табло
9.
Доставка и монтаж на PVC канали за външно
полагане на кабели
10. Доставка и монтаж на контакти, обособени в
работни места по 5 бр. всяко и ключове
11. Изграждане на електрически кръгове и
конфигуриране на ел. мрежата
Обща цена за изпълнение на поръчката:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество

Цена, лв.
без ДДС

Цена, лв.
с ДДС

………….м
бр.
бр.
………….м
………….м
………….м
бр.
………….м
бр.
бр.

Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наеми на
строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на изпълнение на поръчката,
командировъчни на служители и др.

Дата: ……………… 2014 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ: ……………………..
(подпис, печат)
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Приложение № 3
ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД
на помещения на КРС, находящи се в град Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет.
2, стаи № 5 и № 6, в които се помещава офисът на отдел „Териториално звено Враца”

По обособена позиция:…………………………………………………………………….
Долуподписаният (те) ................................................................................................ ……
...........................................................................................................................................................
Представляващ (и)…................................................................................................................ …..
...........................................................................................................................................................
(в случай, че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по закон е
необходимо представяне на надлежно пълномощно, което се прилага към настоящия протокол)
Декларирам, че на .............................. 2014 г. посетих (ме) и огледах (ме) обект
…………………………………………………………………………………………………………
дата: ................... 2014 г.

Подпис: .........................

стр. 16/17

Приложение № 4
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5
от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата
……………………………………………, в качеството ми на
…………………………….. (посочете длъжността) ……………………………… (посочете
фирмата на участника) - участник в процедура по реда на гл. осма „а” от Закона за обществените
поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Враца”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1.
Представляваният от мен участник
(посочете фирмата на участника) :
 не е обявен в несъстоятелност;
 не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените
процедури съгласно националнито законодателство на участника и подзаконовите актове.
2.
Аз лично не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по
ликвидация или в подобна на горепосочените процедури съгласно националните ми закони и
подзаконови актове.
3.
Аз лично не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
4. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
5. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
6. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията и нямам парични задължения, свързани с плащането на вноски за
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът
е установен.
7. Аз лично не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс, във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
В декларацията следва да се посочи информация относно публичните регистри, в които се
съдържат посочените в декларацията обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен е длъжен да предостави
информация за тези обстоятелства.

Дата: ……………….. 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР: …………………..…………..
(подпис, печат)
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