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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: [ №108 / 17.03.2020г. ] 

  

 Възложител: СУ „ИВАН ВАЗОВ” 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02107 ] 

Адрес: гр. Плевен 5800, ул.”Иван Вазов”№46 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Димитър Митев 

Телефон: 0878 221280 

E-mail: dim_mitev@mail.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: www.suivanvazov.com 

[X] Горепосоченото/ите място/места 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:” „Изграждане на система за централна 

климатизация в учебна сграда на СУ “Иван Вазов”, гр.Плевен 
 

     Кратко описание: Предметът на поръчката обхваща- Строително-

монтажни работи, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация на инсталациите, обучение на служителите за работа със 

системата и довършителни строителни дейности на система за централна 

климатизация в учебна сграда на СУ “Иван Вазов”, за които е представена 

подробна характеристика и изисквания в „Техническа спецификация” от 

настоящата документация.  

    ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, се състои 

от външни агрегати, вътрешни климатични тела, тръбопроводи, 

електропроводи и кондензопроводи, съгласно проекти по съответните 
части. Единични проби и комплексни изпитвания и въвеждане в 

експлоатация на изградената инсталация. Извършване на дейности по 

демонтаж на съществуващи архитектурни покрития, пробиване на стени 
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и плочи,  довършителни работи за възстановяване на повредените и 
демонтирани елементи от сградата. 
 

     Предмета на СМР е обективно неделим и не следва да се разделя на обособени 

позиции. Изпълнението на строителните дейности, е в следствие на монтажните 

такива. Обществената поръчка не е целесъобразно да бъде разделяна на 

обособени позиции, тъй като предмета й включва последователно и системно 

извършване на взаимообвързани дейности-доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация, довършителни строителни дейности на система за климатизация  

 

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците 

следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). За участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл.54 от 

ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените 

в обстоятелства по чл.54  от ЗОП с попълване на приложения към 

документацията за обществената поръчка  ЕЕДОП (част III) – от съответните 

лица, посочени в чл.40 и съобразно чл.41 от ППЗОП.  

        При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени 

поръчки eЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис съгласно 

чл.13, ал.3 от „Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги” 

 
Място на извършване: обект –етаж 3 в сградата на СУ „Иван Вазов” гр. Плевен 5800, 

ул.”Иван Вазов”№46 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до [131 500,00] лева без ДДС. 

Предложения , надвишаващи посочената обща стойност няма да бъдат разглеждани. 

 

Гаранция за изпълнение:Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 3% от 

стойността му. Гаранция за изпълнение се представя в една от формите, посочени в 

чл.111, ал. 5 от ЗОП.  

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 

Икономическо и финансово състояние: : [ДА]]    

       1./ На основание чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП възложителя изисква: 

   Участникът следва да разполага с валидна застраховка 

„Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/.   
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Технически и професионални способности: [ДА] 

       2./ Годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност по чл.60 от ЗОП: 

           1./ Участника трябва да e регистриран в Централния професионален 

регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват- първа 

група,минимум III /трета/ категория . При участие на чуждестранни лица ще 

се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в 

която участникът е установен.  

           2./ Участникът трябва да e регистриран в Централния професионален 

регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват- трета група, 

минимум III /трета/категория. При участие на чуждестранни лица, ще се 

приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която 

участникът е установен.  

           3./ Участникът следва да притежава валиден документ за 

правоспособност, издаден на основание чл.17 б, ал. 2 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух./ЗЧАВ/ При участие на чуждестранни лица ще се приеме 

и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която 

участникът е установен.  

          4./ Участникът трябва да e регистриран в Камара на инсталаторите в 

България  в  обхват сходен с предмета на обществената поръчка ( под сходен да 

се разбира за видове строително монтажни работи свързани с изпълнението на 

обществената поръчка ).При участие на чуждестранни лица ще се приеме и 

еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която 

участникът е установен. 

      3. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и 

професионалните способности на участниците по чл.63 от ЗОП:  

         1./ Участникът следва да представи ISO 9001: 2015/ или еквивалент с 

предмет сходен на предмета на обществената поръчка (под сходен да се 

разбира всякакви видове строително монтажни работи ). 

        2./ Участникът следва да представи ISO 14001:2015/ или еквивалент с 

предмет сходен на предмета на обществената поръчка (под сходен да се 

разбира всякакви видове строително монтажни работи ). 

        3./ Участникът следва да представи ISO 45001: 2018/ или еквивалент с 

предмет сходен на предмета на обществената поръчка (под сходен да се 

разбира всякакви видове строително монтажни работи ). 

        4./ Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет 

и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. 

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 2/две/ 

поръчки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената 

поръчка. Всяка поръчка, да е изпълнена през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира- 
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изграждане, доставка, демонтаж, монтаж и сервиз на климатични системи. 

Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена 

дейност. 

      Забележка: Преди сключването на договор за обществена поръчка 

възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да 

представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основание за отстраняване от процедурата, както и съответствието 

с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
 

[НЕ] 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 

  

[не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 
МЕТОДИКА за определяне на относителната тежест на показателите в 

комплексната оценка 

1.  К1 – Обща стойност – изразява се в цифра, представляваща съотношението между 
предложената най-ниска обща стойност от участник към предложената обща стойност от 
съответния участник, умножена с тегловен коефициент 84т.  
 

                 ННПОС / най-ниска предложена обща стойност /                  Х 84  

К1 =_____________________________________________________________                  

                ОСПСУ / обща стойност, предложена от съответния участник /  

2.  К2  - Срок за доставка на инсталациите/в работни дни/ - изразява се в цифра, 
представляваща съотношението между предложения най-кратък срок за доставка от участник 
към предложения срок за доставка от съответния участник, умножен с тегловен коефициент 
10т.  

                 НКПСИ /най-кратък предложен срок за доставка /              X  10    

К2 = _____________________________________________________                

                ПСОСУ /предложен срок за доставка от съотв. участник/  

     3.  К3 – Гаранционен срок на инсталациите/в месеци/ - изразява се в цифра, представляваща 

съотношението между предложения гаранционен срок от съответния участник към предложения 

най – дълъг гаранционен срок, умножен с тегловен коефициент 6т.  

                   ПГС/предложен гаранционен срок от съотв. участник/      X  6         

 К3 =  _______________________________________                  

                 НДПГС /най-дълъг предложен гаранционен срок /    

           Ккомпл.  = К1 + К2 + К3. Максималният брой точки е 100.   

           На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка Ккомпл.  
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         *Забележка: изчисляването по показатели е с точност до втория десетичен знак. 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

 
 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.03.2020г]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.09.2020г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [ 30.03.2020г. 11:00ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: гр.Плевен, ул.”Иван Вазов” №46,  СУ „Иван Вазов”, 

администрация. 

  

 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 (когато е приложимо): [детайлно описание  в документацията на 

поръчката 

На профил на купувача 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [17.03.2020г.] 

 

 Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) [Димитър Якимов Митев] 

Длъжност: [ДИРЕКТОР] 

 


