
Партида: 01287 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01287
Поделение: ________
Изходящ номер: 110 от дата 15/04/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
“СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД
Адрес
Студентски град, бл.5
Град Пощенски код Страна
София 1700 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Илияна Бешкова 02 8681437
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Илияна Бешкова
E-mail Факс
iliana_beshkova@abv.bg 02 8681242
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.ssoead.com.
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.ssoead.com.

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Подмяна на абонатни станции и вертикални щрангове на В и К 
инсталации на блок 58, кв. „Студентски град“, гр. София

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
В одобрената документацията е приложена количествена сметка
Прогнозна стойност
(в цифри): 260000   Валута: BGN
Място на извършване
бл. 58, кв. „Студентски град“, гр. София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Оферта за възлагане на обществената поръчка може да подаде 
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо 
лице, или обединение от лица, което отговаря на предварително 
обявените условия и притежава технически потенциал, ресурси и 
организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на 
поръчката. 
2. Не могат да участват лица, които са:
- осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, 
за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а – д” 
от ЗОП. Когато участниците са юридически лица, изискването се 
отнася за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
- обявени в несъстоятелност;
- в производство по ликвидация или се намират в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. В случай, че офертата е подадена от обединение:
•Всеки участник в обединението трябва да отговаря самостоятелно 
на изискванията по точка 2;
•Едно от лицата, участници в обединението, следва да бъде 
упълномощено да представлява обединението;
•При представяне на офертата от обединение се представя 
задължително и договорът за учредяване и нотариално заверено 
пълномощно за упълномощаване на представителя.
4. Изисквания към икономическото и финансово състояние на 
подалото оферта лице.
4.1 Всяко лице, подало оферта за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, трябва за последните 3 (три) години (2011, 
2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учредено или 
е започнало дейността си, да е реализирало общ оборот от 
строителство, не по-малък от 500 000.00 (петстотин хиляди) лева 
без вкл. ДДС.
5. Изискуеми документи и информация за доказване съответствието 
с горепосочените минимални финансови и икономически изисквания:
5.1. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите за всяка 
една от последните три години (2011, 2012 и 2013 г.),.
5.2. Справка декларация за общия оборот от строителство, 
реализиран от подалото офертата лице за предходните три години 
(2011, 2012 и 2013 г.), попълнена съгласно образец към 
документацията.
6. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на 
подалото оферта лице
6.1. Да притежава валидна застрахователна полица за сключена 
задължителна застраховка за професионалната отговорност в 
строителството по чл.171 от ЗУТ.
6.2. Да е изпълнил успешно поне 3 договора за строителство със 
сходен предмет на поръчка, през последните 5 /пет/ години до 
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крайната дата за получаване на офертите.
6.3. Участникът следва да има внедрена сертифицирана система за 
управление на качеството в областта на строителството, съгласно 
стандарта ISO9001:2000 и/или ISO 9001:2008, както и OHSAS 18001 
и ISO 14001 или еквивалентни на тях.
6.4. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) за изпълняване на строително – монтажни 
работи за първа група, трета-пета категория от Правилника за 
реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 
на строителя.
6.5. Участникът следва да разполага по трудов или граждански 
договор с минимум един технически ръководител на обекта, с 
образователна квалификация ”строителен инженер” или строителен 
техник, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията 
с минимум 3 години професионален опит в изпълнението на подобни 
дейности.  
Всеки участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата поръчка, ако не отговаря на някое от 
горните изисквания.
7. Изискуеми документи и информация за доказване съответствие с 
горепосочените изисквания към техническите възможности 
иквалификация:
7.1. Заверено от участника копие на валидна застрахователна 
полица за сключена задължителна застраховка за професионалната 
отговорност на участника по чл.171 от ЗУТ за строителство или 
еквивалентен документ за чуждестранни участници.
7.2....... (продължава в поле "Допълнителна 
информация) ..........

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Цена за изпълнение на строително-монтажни работи съгласно 
приложената количествено-стойностна сметка кт1 = 0,40
Срок за изпълнение на предвидените видове строително-монтажни 
работикт2 = 0,10
Технология за изпълнение на поръчкатакт3 = 0,40
Единични показатели за ценообразуванект4 = 0,05
Надбавка над минимално изискуемите гаранционни срокове, съгласно 
Наредба № 2 към ЗУТ.кт5 = 0,05

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
7.2. Списък-декларация /по образец/ на основните договори за 
строителство по предмета на поръчка, изпълнени през последните 
5 /пет/ години до датата, определена за получаване на офертите 
включваща вложител, описание предмета на изпълнените дейности, 
стойност и период на изпълнение. Декларацията да е придружена от 
поне три препоръки за добро изпълнение, удостоверяващи дали 
договорите са изпълнени професионално и в съответствие с 
нормативните изисквания.
7.3. Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2000и/или 
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ISO 9001:2008, както и OHSAS 18001 и ISO 14001 или еквивалентни 
на тях.
7.4. Удостоверение, че участникът е вписан в ЦПРС за изпълнение 
на СМР за първа група, трета и пета категория, придружено с 
валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и 
водене на Централния професионален регистър на строителя.
7.5. Професионална автобиография на технически ръководител за 
обекта и копие от трудовия или граждански договор, с който е 
нает.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/04/2014 дд/мм/гггг
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