
А О П
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: 1385/03.09.2019г.

Възложител: Държавна психиатрична болница -  Церова кория
Поделение (когато е приложимо): [ ........ ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1056 
Адрес: с.Ц ерова кория, ул. Втора № 27
Лице за контакт (м ож е и повече от едно лица): Мариана Иванова Александрова
Телефон: 06126 2419
E-m ail: z_coria_psychiatry@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, посочет е друг адрес)
Приемане на документи н оферти по електронен път: [] Да [х] Не_____________

Обект на поръчката:

[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: "  Рехабилитация на съществуваш стоманен котел 
"ИСКЪР" 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно помещение 
на ДПБ -  Церова кория "

Кратко описание:
Рехабилитацията на съществуваш стоманен котел "ИСКЪР" 2006г. и 

газификацията с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ -  Церова 
кория, включва:

S  изработване на проект за газификация по част Машинно 
технологична, част Конструктивна за площадката, част Електро, 
мълниезащита и заземление, Част геодезия, Част пожарна 
безопастност и част Охрана и безопастност на труда,

S  авторски надзор по гореописаните проектни части 
S  Доставка и монтаж на чугунен отоплителен котел 750кв, подвързване 

към съществуваща отоплителна инсталация, арматура, съоръжения, 
пускови и наладачни работни котелното димоотвод от хром никел
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S  Доставка и монтаж на комбинирана горелка нафта / газ, газова 
арматура, съолъжения, пускови и наладачни работи котелно. /ГРП -  
от 4 bar -100 mbar/

■S Газорегулаторен вентил, спирателни вентили, арматура, резби, 
фланци, монтажни работи.

S  Доставка и монтаж на Табло Сигнално Аварийно ел. част / 
взривозащитен вентилатор, аварийно осватление, газова централа и 
датчик за изтичане на газ, вентилатор за свеж въздух, кабелиране, 
заземителен контур. /ГРП -  от 200 bar -  4-6 bar/

S  Газов регулатор, ел. подгревател, воден подгревател, газопровод, 
фитинги и арматура, монтажни работи.

S  Площадка за бутилки компресиран метан.

М ясто на извършване: с. Церова кория, ул. Втора № 27

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 91 500,00

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

Номер на обособената позиция:

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
З абележ ка: Използвайте този раздел  толкова пъти, колкото са  обособенит е позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е  приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:

1. Общи изисквания:

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско 
или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет 
на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 
Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна 
власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено 
пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица 
представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не поставя 
изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при 
възлагането на поръчката. От участие в настоящата поръчка няма да бъде 
отстранен участник на основание на неговия статут или на правната му форма, 
когато той или участниците в обединението имат право да извършат 
строителството в държавата членка, в която е установен.

2. Изисквания за обединение
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Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е 
юридическо лице, декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се представя за всеки член на обединението. Ог 
участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в случай, 
че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1-5 и т. 7 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Участник в настоящата обществена поръчка може да се позове на 
капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 
отношение на критериите, свързани с техническите способности, поставени в 
настоящите указания. В този случай, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата.

3. Изисквания към подизпълнители

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не 
са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

4. Изисквания към участник-чуждестранно лице

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, като всички други 
документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

5. Административни изисквания към участниците
5.1. Всеки един Участник следва да отговаря на следните условия:

1.Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 -
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252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 
кодекс;

2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 
страна;

3. Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. Да не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;

7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 
от тези органи. Това са:

а) лицата, които представляват участника;

б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 
участника;

в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по б. а) и б) са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон;

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници 
по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
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Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 
244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 
244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в 
която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, 
които представляват, управляват и контролират участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.

Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата по чл.54, ал.1,т.1 и т.З от ЗОП се представят при подписване на 
договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.

5.2. Към офертата участниците подават декларация по образец на 
възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява. (Образец № 6 от документацията).

5.3. Не може да участва в обществената поръчка лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП.

5.4. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.

6.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и 
съща процедура.

5.6. Възложителят има право да отстрани от участие в поръчката участник, 
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя.

5.7. участници или оферти, които не отговарят на изискванията на
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възложителя ще бъдат отстранени.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на

строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория -  
копие, заверено „Вярно с оригинала" от участника

- Заверени копия от актуални Лицензи за работа с газ и водогрейни котли, 
издадени от Държавната агенция по метрология и технически надзор

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да бъде 
вписван в Централния професионален регистър на строителя към Строителната 
камара за изпълнение на строежи от IV категория.

Участникът трябва да притежава Лицензи за работа с газ и водогрейни 
котли, издадени от Държавната агенция по метрология и технически надзор

Икономическо и финансово състояние:
Участникът следва да представи:

- Застраховка „Професионална отговорност" с минимално покритие 
съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството -  копие, заверено „Вярно с 
оригинала" от участника

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да има 
Застраховка „Професионална отговорност" с минимално покритие съгласно 
чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството.

Технически и професионални способности:
Технически възможности и квалификация на участника:
А. Доказателство: Удостоверения за проектантска правоспособност на проектантите, 
които ще разработват проектните решения

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да разполага с 
екип, включващ минимум следните експерти за изпълнение на проектните дейности: 
проектант по част Машинно технологична, проектант по част Конструктивна за 
площадката, проектант по част Електро, мълниезащита и заземление, проектант 
по Част геодезия, проектант по Част пожарна безопастност и проектант по част 
Охрана и безопастност на труда.

Проектантите /за които е приложимо/ следва да притежават пълна 
проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и
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инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на 
професионални квалификации. При участник чуждестранно физическо или 
юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от 
държавата, в която са установени.

Б. Доказателство: Участникът следва да представи списък на изпълненото 
проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (услуги по 
изработване на работни инвестиционни проекти свързани с газификация), 
изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта.

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да е изготвил 
или участвал в изготвянето на не по-малко от 1 проект с предмет и обем, 
идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от датата на 
подаване на офертата, а именно проектиране на газова инсталация.

В. Доказателство: Участникът следва да представи списък на изпълнените 
строително -  монтажни дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези 
на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да е изпълнил 
поне една строително -  монтажна дейност с предмет и обем, идентичен или 
сходен с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на 
офертата , а именно изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция 
на газова инсталация.

Г. Доказателство: Участникът следва да представи Сертификат за 
внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 (2015) в 
областта на строителните дейности или еквивалентен такъв със същия обхват на 
сертификация - копие, заверено „Вярно с оригинала" от участника

Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да прилага 
система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (2015) 
или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива 
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 
независещи от него причини, като в този случай, участникът трябва да е в 
състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
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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:

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [.........] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:

Дата: 13/09/20179 Час: 13:30

Срок на валидност на офертите:

Дата: 13/12/20179 Час: 13:30

Д ата и час на отваряне на офертите:

Дата: 16/09/2019 Ч ас:10:00

М ясто на отваряне на офертите: ДПБ -  Церова кория, ул. Втора № 27

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): [ ........ ]

Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в 
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След 
изтичане на този срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти 
независимо от техния брой.
Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, който 
представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата
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документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 
1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 
252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 
кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 
страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
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