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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге " 4
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e-mai1: аор@aop.bg
интернет адреС : http://www.aoa.b ~

®БЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл . 20, ал . 3 от 3® П
Номер на обявата: [ РД-01-23-249/15.12.2016 г. ]

Възложител : Община Кочериново

!

Поделение (когато е nриложимо): [... .. . ]
Партида в регистъра на обпiествените поръчки : [ 00777 ]
Адрес: гр . Кочериново, пл."Трети Март" Ns 1
Лице за коитакт (може и повече от едно лица): Наталия Чамишка

Телефон :+35970532011, факс +35970532330
E-mai1: obst kocherinovo@mail.bg
Досrьпът до документацията за поръчката е ограничеи : [] Да [Х] Не
Допълиителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за коитакт
[] Друг адрес : (моля, посочете друг адрес)
Прііемане на документи и оферти по електронен път : [] Да [Х] He

j
J

Обект на поръчката :

[Х] Строителство
[Xj Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Ремонт и оборудване на Ценrьра за социални услуги в Община

Кочериново по проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение",
изпълняван по Договор Ns BGO5M90P001-2.002-0297-CO1 от 28.09.2016 г. между Министерство
на труда и социалната политика и Община Кочериново , финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси" 2014 — 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Кратко описание : Проектьт включва създаване на „Центьр за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общностга и в домашна среда" предоставящ интегрирани услуги за хора с
увреждания и кора над 65 г. възраст с невъзможност за самообслужване .

От п~едоставеното помещение ще бъдат обособени 3 помещения - приемна, индивидуален
кабинет (социална и мотивационна подкрепа), кабинет за рехабилитация (кинезитерапевт,
медицинска сестра). Изграждането на стените ще бъде чрез полагане на гипсокартонени
плоскости , алуминиеви профили, изграждане на ел. инсталация, съгласно изискванията за
противопожарна безопасност. Ще бъдат подменени осветителните и отоплителните тела.
Предвижда се и трикратно боядисване с латекс на помещенията и полагане на ламинат.

Доставката u монтажа на оборудването и обзавеждането на Ценrьра за социапни услуги в
Община Кочериново включва закупуване и монтаж на два преносими компютьра, два климатика,
две бюра, четири стола /два офис и два посетителски стола/, две медицински кушетки и един
диван . Подробна информация за предвидените ремонтни дейности се съдържа в техническата
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спецификация към документацията за участие, която е публикувана в профила на купувача.

Място на извършване : Община Кочериново , гр . Кочериново , помещение част от първи етаж на партера
на административната сграда на община Кочериново , с площ 46,20 м'`, намиращ се в УПИ I-1272, кв.10 по
плана на гр . Кочериново

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 10 860.00 /десет хиляди , осемстотин и
шестдесет лева/ , от които :
- 6 000.00 лв • без вкл . ДДС (шест хиляди лева) за извършване на строително монтажни работи .
- 4 860.00 лв • без вкл . ДДС (четири хиляди осемстотих и шестдесет лева без ДДС) за доставка
и монтаж на оборудван и обзавеждане на Центьра за социални услуги в Община Кочериново

~

Забележка: В случай, че участник оферира по-висока стойност от nрогнозната, той
ufe бъде предложен за отстраннване от nроцедурата, на основание чл. 107, т. 2, буква ,, а от
30П, тъй като не отговаря на предварително оо'нвените условия на поръчката.
Обособени позиции (когато е приложиио): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция : [ ]
Наименование : [......]
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Прогнозна стойност (влв., безДДС): [ ]
Забележка • Изпачзвайте тозираздел толкова nъти, колкото са обособените позиции.
Условия , на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
Участникът, за последните пет години , считано от датата на подаване на офертата ( или от датата
на учредяване/започване на дейностга), трябва да е изпълнил минимум 2 /два/ договора, сходни с
предмета на настоящата поръчка, придружени с референции за добро изпълнение .
Изиеквания за личното състояние : Съгласно документацията за участие .
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят няма поставени
такива изисквания по отношение на участниците .
Икономическо и финансово състояние :

Няма поставени

изисквания

по отношение

на

икономическото и финансовото състояние на участниците .

Технически и професионални способности : Участникът трябва да е изпълнил най-малко 2
(два) договора , с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години ,
считанр от крайния срок за подаване на офертата.

Информация относно запазени nоръчки (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
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защитени работни места
Критерий за възлагане :
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разкоди и качествени показатели
[] Ниво на разкодите
[Х] Най-ниска цена
Показателн за оценка: (моля, nовторете, колкото пъти е необходимо)
Име :
Тежест:
Срок за получаване на оферfiите:
Дата: [ 22/12/2016]

Час : (ч : мм ) [ 17.00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: 90 календарни дни

Час : (чч : мм) [17.00]

Дата и час на отваряве на офертите :
Дата [23/12/2016] - 12.00 ч .
Място на отваряне на офертите : гр . Кочериново, пл. „Трети Март" N21, заседателна зала в
Община Кочериново .

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 : [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо : Договор за безвъзмездна финансова помощ

Ns BGO5M90P001-2.002-0297- С01 от 28.09.2016 г.

Друга информация :
Друга информация :
Документите, свързани с участието в процедурата, 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, посочен от Възложителя .
Опаковката включва документите по чл . 39, ал. 2 и ал . 3, т. 1 от ППЗОП, опис на

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик /опаковка/ с надпис
„ПРLДЛАГАНИ

ЦЕНОВИ

ПАРАМЕТРИ",

който

съдържа

ценовото

на

предложение

участника.
Документи по чл . 39, ал . 2 и ал . 3, т. 1 от ППЗОП : единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и
условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП 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; при участник - обединение- копие
от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението , когато е
приложимо; документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо; текническо предложение, съдържащо :
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а)документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;

б)предложение за изпълнение

на поръчката в съответствие

с теиническите

спецификации и изискванията на възложителя ;
в)декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г)декларация за срока на валидност на офертата;
д)декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията , свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостга и условията на труд, когато е
приложимо;
е)друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага
от предмета на поръчката, напр . списък на изпълнените договори - образец Ns За.

Оферти се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в деловодството на Община
Кочериново, гр. Кочериново;.пл. „Трети март" Ns 1.
Съгласно чл . 48, ал. 2 от ППЗОП при получаване на офертата върху опаковката /плика/ се

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването , за което на приносителя се издава
документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Пълното onucauue на предмета на поръчката и изискванията поставени от Въsложителя са
отразени в Документацията за участие lвключително Техническата спецификацияl, представляващи
неразделна част от настоящата процедура .

Съгласно чл . 109 от ЗОП, Възложителят определя за Изпълнител на поръчката участник, за
когото са изпълнени следните условия : не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в
случаите по чл. 54, ал. 3 и чл . 56, ал. 3 от ЗОП; отговаря на критериите за подбор ; офертата на участника

е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и
избрания критерий за възлагане.
Съгласно чл. 58 от ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът,
избран за Изпълнител , представя : за обстоятелствата по чл. 54, ал . 1, т. 1- свидетелство/а за съдимост; за

обстоятелството по чл. 54, an. 1, т. 3- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от
общината по седалището на Възложителя и на участника; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; за обстоятелствата по
чл. 55, ал. 1, т. 1- удостоверение , издадено от Агенцията по вписванията.

Важно : Срокът за изпълнеиие на настоящата поръчка започва да тече от момента на

предоставяне на досrьп до помещение част от първи етаж на партера на административната
сграда на община Кочериново , с площ 46,20 м2, намиращо се в УПИ I-1272, кв .10 по плана на

гр.Кочериново и приключва с извършване на всички описани в количествената сметка СМР,
включително подписването на протокол (образец Ns 19) за извършени СМР, но ие може да бъде
по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарии дни, считано от датата на сключване иа договора.
Забележка: Участници, които предложат в техническото предложение за изпълнение на
обществената поръчка срок за изпьлнение по-дьлъг от поставения максимален срок от 15
календарни дни, ще бъдат отстранявани от процедурата.

Важно: Участниците трябва да предложат гаранционии срокове за изпълнените
строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал . 4 от Наредба
Ns 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минймални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти .

Забележка • Участниците могат да предложат гаранционни срокове no — дълги от
предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пьти
минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба No 2 от 31. 07.2003 г.
*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимума, посочен
nо-горе, офертата на участника се предлага за отстраняване.
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Дата на настоящата обява
Дата: 15/12/2016 г .
~~~~• ~~

Възложител
Трите имена : Ивак Симеонов Минков ....... ...... а ........ р
(П пис и
: р~ д
Длъжност : Кмет на Община

