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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: [ 2020- 01 ] 

  

 
Възложител: [СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00506 ] 

Адрес: [гр. Велинград, местност 4-ти километър] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ЦВЕТАН ИЛИЕВ ДАФОВ] 

Телефон: [359 53273] 

E-mail: [belodrobna_bolnitza@abv.bg] 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] 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 
„Извършване на СМР по три обособени позиции за нуждите “Специализирана 

болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични 

заболявания "Света Петка Българска" ЕООД”  

 

 
 

 

1. Предмет на обществената поръчка: „Извършване на СМР по три обособени позиции за 

нуждите “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на 

пневмофтизиатрични заболявания "Света Петка Българска" ЕООД” 

2. Място на изпълнение  

Място на изпълнение на поръчката: гр. Велинград, местност „4-ти километър“. 

3. Изисквания към изпълнението 

Настоящата обществена поръчка се състои от три обособени позиции. 
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Позиция №1 – Подмяна на котел и реновиране на съществуваща отоплителна система за първи и 

втори етажи във физиотерапевтичен блок 

Позиция №2 – Подмяна на вертикалните и хоризонталните ВиК щрангове в Централната сграда и 

на захранващите външни Вик щрангове. Ремонт на санитарни възли. 

Позиция №3 – Преустройство, реконструкция и основен ремонт на част от първи етаж от 

физиотерапевтичен блок 

Изискванията на възложителя за извършване на строително-монтажните работи и техния обем 

са подробно описани в техническите спецификации и количествените сметки към настоящата 

документация.  

Всеки участник може да представи само една оферта за една, две, и/или три обособени 

позиции. Не се изисква комплектност на предложението.  

4. Оглед  

 Оглед на обектите, може да се направи всеки работен ден от 08.00 до 13.00 часа. За 

извършения оглед се подписва декларация  Образец „ Оглед” от настоящата документация. 

Посочената декларация трябва задължително да бъде заверена с подпис и печат на 

възложителя. Тя е част от техническото предложение. 

5. Срок  за изпълнение   

За позиция №1 - в срок до 60 ( шестдесет ) календарни дни; За позиция №2 – в срок до 60 ( 

шестдесет ) календарни дни; За позиция №3 – в срок до 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът 

за изпълнение започва да тече от датата на Възлагателно писмо от Възложителя към 

Изпълнителя след сключване на договора и приключва със съставянето на Приемо-предавателен 

протокол/акт Образец 19 на действително извършените СМР.  

Възлагане под условие: Сключеният договор за възлагане на обществената поръчка ще 

бъде по реда на чл.114 от ЗОП. Стартирането на изпълнението на обществената поръчка е 

под условие за осигурен финансов ресурс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнението започва след 

възлагателно писмо.  

 

Място на извършване: гр. Велинград, местност „4-ти километър“. 

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [  141666,66 ] 

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

 
 

Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

  

Наименование: [Подмяна на котел и реновиране на съществуваща отоплителна система за първи и 

втори етажи във физиотерапевтичен блок] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [58 333,33] 
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Номер на обособената позиция: [ 2 ] 

 

Наименование: [Подмяна на вертикалните и хоризонталните ВиК щрангове в 

Централната сграда и на захранващите външни Вик щрангове. Ремонт на санитарни 

възли.] 
 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [45 833,33] 

 

Номер на обособената позиция: [ 3 ] 

 

Наименование: [Преустройство, реконструкция и основен ремонт на част от първи етаж от 

физиотерапевтичен блок] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [37 500] 

 

 

 
 

 

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

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  
За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-

6 от ЗОП, както и чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици  и за липса на обстоятелства по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Всеки участник трябва да 

притежава регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя (или аналогична регистрация, приложима за Република България). 

Регистрацията трябва да е приложима за основните видове строителства от предмета на 

поръчката, описани съгласно квалификацията им по ЗУТ и Наредба № 1/ 30.07.2003г. за 

номенклатурата на строежите, най- малко: Сгради и съоръжения за обществено обслужване с 

разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители (чл. 137, 

т.4, б. „а” от ЗУТ), V-та категория, а за чуждестранни лица – аналогичен еквивалент, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. Доказва се чрез посочване на 

идентифициращите данни (№…, дата , валидност, обхват, или представя копие от съответния 

документ ) в Заявлението за участие – Изискването се отнася и за трите Позиции. 

 

 

1. Икономическо и финансово състояние:  
Възложителя не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние 

 

javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999#пар1_т13');
javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999#пар1_т14');
javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999');
javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999');
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2. Технически и професионални способности:  
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 ) 

Участникът декларира това обстоятелство с посочване на идентификационни данни ( №, дата и 

др. ) в Заявлението за участие. Изискването се отнася само за Позиция №2 и Позиция №3 

Участникът може да представи и други документи, доказващи, техническите и професионалните 

му възможности, свързани с изискванията и условията на възложителя.  

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-горе критерии за 

подбор с посочване на данните в  Заявлението за участие. 

 
 

 Техническо предложение: 

1. Оферта  техническо предложение – образец за съответната позиция №1/№2/№3 

2. Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с 

техническото задание, заверена с подпис и печат на възложителя  /Образец/ за 

съответната позиция №1/№2/№3 

       Предложение, което не отговаря на поставените условия няма да бъде 

оценявано. 

 

 Предлагани ценови параметри: 

  - образец – ЦЕНОВА ОФЕРТА за съответната позиция №1/№2/№3.   

За позиция №1 - не може да надвишава 58 333,33 лв. ( петдесет и осем хиляди триста 

тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) без включен ДДС;  

За позиция №2 - не може да надвишава 45 833,00 лв. ( четиридесет и пет хиляди 

осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) без включен ДДС;  

За позиция №3 - не може да надвишава 37 500 ( тридесет и седем хиляди и петстотин 

лева ) без включен ДДС.   

Окончателно изготвената оферта се подава на хартиен носител. Хартиеният носител да 

бъде подписан и подпечатен от участника.  

        Класирането на допуснатите участници ще се извърши въз основа на 

„икономически най-изгодната оферта“ с  критерий за възлагане „най-ниска цена” в 

лева без ДДС за всяка позиция по отделно. 

        Когато предложение в офертата на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в петдневен срок от получаване на искането.  
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       Комисията ще извърши проверка за съответствие между отделните единични цени и 

общата стойност на ценовото предложение. При наличие на разминаване, комисията ще 

преизчисли ценовото предложение на база единичните цени.  

       Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

        Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, по отношение на 

който се установят обстоятелствата, посочени в чл.107 от ЗОП. 

 

    Участниците трябва да представят следните документи: 

   1.Списък на документите в офертата-  образец №1 

2.Заявление за участие, включващо посочване на единен идентификационен код 

съгласно чл. 23  от Закона за търговския регистър,  БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на обществената поръчка (Образец № 2) 

3.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП (Образец № 3) 

4.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 

от ЗОП (Образец № 4) 

5.Копие от документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 

6.Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и и/или за използване на 

трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор (Образец № 5) 

7.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици  и за липса на обстоятелства по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

(Образец № 6) 

8. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация на Възложителя - Техническо предложение по Позиция 

№1/Позиция№2/Позиция №3(Образец) 

9.Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с 

техническото задание, заверена с подпис и печат на възложителя – Позиция №1/Позиция 

№2/ Позиция №3 /Образец/ 

10.Ценово предложение за съответната Позиция №1/Позиция №2/Позиция №3 (съгласно 
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Образец );  

 

 

Информация относно запазени поръчки  (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 

защитени работни места 

 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.01.2020]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.04.2020]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [15.01.2020]                    Час: (чч:мм) [10:00] 

  
Място на отваряне на офертите: [ Публичното отваряне на получените оферти ще се състои в 

СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД - гр. Велинград, местност „4-ти километър“ на което 

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.] 

 

 

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): Всички условия, изисквания и характеристики за 

участие са описани подробно в документация на поръчката. От датата на публикуване на 
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настоящата обява пълен  достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на 

документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: 

http://belodrobnabolnica.com/buyers-profile/ 
 

 

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.01.2020] 

 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) [д-р Цветан Илиев Дафов] 
Длъжност: [ Управител ] 

 


