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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Народно читалище Серафим Янакиев Червенко- 000344026
1933
Пощенски адрес:

ул. Първа № 36
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

село Симеоновец

BG423

4475

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Николай Кавазов

+359 87935-1033

Електронна поща:

Факс:

chitaliste.simeonovec@gmail.com

+359 87935-1033

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.septemvri.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8obshtestveni-porachki/217-chitalishte-simeonovets
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/217-chitalishtesimeonovets
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

I.5) Основна дейност
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Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев
Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв. 46 по плана на
с. Симеоновец, община Септември
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45200000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на основен
ремонт на сградата на Народно Читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933",
находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв.46 по плана на с. Симеоновец,
община Септември.Изпълнението на поръчката цели подобряване на
техническите и експлотационни характеристики на сградата обслужваща
Народно Читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933".
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
353783.94
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Септември, с. Симеоновец, ул. „Първа„ № 36, Народно читалище
“Серафим Янакиев Червенко-1933”
код NUTS:¹ BG423
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна. Разработени са
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съответни проекти по части Строителни конструкции, Ел., ОВиК, ВиК, ЕЕ,
Пожаробезопасност, ПБЗ и ПУСО.
При изпълнение на поръчката ще се извършат следните строителномонтажни/ремонтни работи:
-топлоизолиране и изпълнение на нова силиконова мазилка по фасадите,
включително стрехите и еркерите – 10см. EPS;
-централния фасаден елемент с колонадата не се топлоизолира , а
декоративните елементи и фризовете се възстановяват и боядисват.
-подмяна на фасадната дограма с нова PVC дограма. Подмяна на фасадните
врати с нови алуминиеви врати, включително обръщане около прозорците и
вратите отвътре с гипсокартон;
-зоната на цокъла – от кота ±0,00 до терна се измазва с мозаечна
мазилка;
-цялостен ремонт на покрива - дървената конструкция се подменя, като
над залата се монтират метални греди, върху които лягат столиците и
нови попове; върху ребрата се монтират осб - плоскости; върху тях хидоизолация; летви напречно на наклона; керемидите се подменят; всички
обшивки-поли, шапки и окомплектовки около куминните тела се подменят.
-подмяна на съществуващите улуци и водосточни тръби с нови;
-нови бордове по покриви от алуминиеви композитни панели на метална
конструкция;
-нова мълниезащитна инсталация;
-подмяна на всички обшивки по покрива и стрехите с нови от поцинкована
ламарина; монтиране на нова челна дъска и обшивка под стрехата
-осигуряване на достъпна среда, посредством изграждане на нова рампа за
хора в неравностойно положение;
-нова инсталация – отопление, вентилация и климатизация;
-нова електрическа инсталция, включително мълниезащита и
пожароизвестяване;
-нова инсталация – водопровод и канализация, като се предвиждат нови
тоалетни за посетителите
-подмяна на интериорните витрини и врати, както и увеличаване на
габаритите с оглед удовлетворяване на действащите стадарти;
-пребоядисване на стените;
-изграждане на окачени тавани: от гипсокартон и касетирани с растер
60/60см. и акустични пана в залата;
-нови настилки по подовете: винилова настилка, гранитогресна настилка и
ламиниран паркет;
-обновяване на мокрите помещения – гранитогрес по подове и стени,
включително санитария;
-в зоната на залата се предвижда мнтиране на акустични пана, подмяна на
настики и облицовки, както и монтиране на нови седящи места. Настилката
на сцената се подменя с нова дървена настилка, подменя се и стълбата
между сцената и залата с нова метална стълба.
-подмяна на всички стъпала към входните пространства и подмяна на
настилките във вертикалната планировка.
При изпълнение на строително-монтажните/ремонтни работи да се спазват
стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на
труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от количествените
сметки, настоящите указания на Възложителя, техническата спецификация,
националното и европейско законодателство и приложения към
документацията за участие технически проект.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 360
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: BG06RDNP00119.124-0003-C01/28.02.2020г., ПРСР 2014-2020г.
II.2.14) Допълнителна информация:

Обществената поръчка се финансира по проект „Основен ремонт на сградата
на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933”, в изпълнение на
Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: BG06RDNP00119.124-0003-C01/28.02.2020г., мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие”, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие”, на ПРСР

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът, да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в
България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на
строителите, за изпълнение на строежи по чл.137 ал. 1 от Закон за
устройство на територията (ЗУТ) – ІV-та (четвърта) категория или повисока.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и
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онези съдружници в обединение, което не е юридическо лице, но съгласно
договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също
следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната категория
строеж или по-висока.
Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за
които се изисква вписване в ЦПРС, са длъжни през целия период на
изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от
възложителя към изпълнителя, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си
в ЦПРС.
Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на
изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са
установени.
При подаване на оферта, съответствието с този критерий за подбор се
декларира чрез попълване на Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А
„Годност“, на представения от участника електронен Единен европейски
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и предоставяйки
информация във въпросният раздел относно: 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),
Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор,
свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при
участник-обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват
строителните дейности.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП,
в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане
изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с
поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който
се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а
именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС,
придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден
еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице
(съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да
изпълни предмета на поръчката на територията на Република България.
Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще
изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни на държавите членки.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се
декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква
„Б”, „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП, включително
предоставяйки данни и информация във въпросния раздел, 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.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е
специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо
технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”,
„строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1
от ЗУТ/.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП,
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в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане
изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с
поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който
се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а
именно: Заверено копие на валидна сключена застрахователна полица или
еквивалентен документ за професионална отговорност предназначена за
строителство по смисъла на ЗУТ за обекти IV-та категория или по висока,
с минимална застрахователна сума в размер на 100 000.00 лв. (сто хиляди
лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с
ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).. Документа
се представя и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката,
който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват
строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни на държавите членки.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи
поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ,
който Възложителят приеме за подходящ.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от
Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност
предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти IV-та
категория или по-висока, с минимална застрахователна сума в размер на
100 000.00 лв. (сто хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г.,
Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България,
застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно
чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в
съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с
ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За
участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката
за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по
чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на
държавата, където е установен / регистриран участника, както и със
застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 2, т. 4 от
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г.,
Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран
като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от
членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите,
които ще изпълняват дейности свързани със строителство.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има опит в изпълнение на строителна дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на настоящата поръчка. При подаване на
офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване
на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и
професионални способности“.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети
лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от
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възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на
електронен Единен европейски документ (ЕЕДОП).На основание и при
условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП: Списък на
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен
с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата,
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали
е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите се
представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката,
който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват
строителство).
2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване
на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с
попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически
и професионални способности“. При подаване на оферта, участниците,
техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират
съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях
критерии за подбор чрез попълване на електронен Единен европейски
документ (ЕЕДОП).При участие на обединение, което не е юридическо лице,
спазването на изискването се доказва от всеки един от членове на
обединението.На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112,
ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за
възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване
съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните
документи, чрез който се доказва достоверността на декларираната в
еЕЕДОП информация, а именно: Списък на членовете на ръководния състав,
които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и документи,
които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на
качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в
областта на строителството. При подаване на оферта, съответствието с
изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел
Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го
организация. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112,
ал. 1 от ЗОП: Копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е
акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговаря на изискването за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи
за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат,
издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,
когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал
възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него
причини. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите,
които ще изпълняват строителство).
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 строителна дейност с
предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през
последните 5 г. назад, считано от датата на подаване на офертата.Под
„сходен предмет“ се разбира строителна/и дейност/и, по изграждане и/или
ремонт и/или реконструкция, на сграда/и за обществено обслужване и/или
предназначение, за която/които има издаден констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в
съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството. Възложителят не поставя изискване
за изпълнен обем в настоящата обществена поръчка. При участие на
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обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се
доказва общо за обединението като цяло, т. е. всеки един от
съдружниците може да декларира/докаже изискването на възложителя.
2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
А) Технически ръководител:
- Професионална квалификация: степен на образование с квалификация,
отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или
еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като ръководител обект или технически
ръководител или еквивалентна ръководна позиция при изпълнение на
строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, на
сграда за обществено обслужване и/или предназначение, за която има
издаден констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Б) Длъжностно лице по безопасност и здраве:
- Професионална квалификация: да притежава валидно удостоверение или
сертификат за преминато обучение като длъжностно лице по безопасност и
здраве в строителството или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като длъжностно лице по безопасност и здраве
при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или
реконструкция, на сграда за обществено обслужване и/или предназначение,
за която има издаден констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
В) Специалист по контрол върху качеството:
- Професионална квалификация: да притежава удостоверение или сертификат
за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти
със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като специалист/експерт по контрол на
качеството при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или
ремонт и/или реконструкция, на сграда за обществено обслужване и/или
предназначение, за която има издаден констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.
Един специалист не може да съвместява повече от една позиция от
изискуемия ръководен състав за изпълнение на СМР.
3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на
качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в
областта на строителството, а именно:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно – за управление на качество;
- ISO 14001:2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от
органи, установени в други държави членки, както и други доказателства
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на
околната среда.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на
изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, ще
извършват СМР.
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
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ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи
преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението
му в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията
може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в
една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на Народно читалище “Серафим
Червенко 1933”: Банка: ДСК ЕАД, банкова сметка: BG27STSA93000001273480,
BIC код: STSABGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че
в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорноста на изпълнителя.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
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(GPA)
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24.04.2020 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.04.2020 дд/мм/гггг

Местно време: 15:00

Място: община Септември, с. Симеоновец, ул. „Първа„ № 36, Народно читалище “Серафим Янакиев
Червенко-1933”.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията
за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата
спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл.
55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР и чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения
изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника но не
повече от 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на
откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а),
изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството
Минималният срок за изпълнение е 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи, се
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удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176,
ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството. С този акт се извършва
предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на
Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количественостойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на
вложените материали.
Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло
число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в
календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от
възложителя минимален или над определеният максимален срок за
изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.
Навсякъде в настоящето обявление и като цяло в документацията за
участие, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип",
"Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след
наименованията, думите "или еквивалент"!!!
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл.
197 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:
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Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02.04.2020 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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