АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://w w w .aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 4

]

Възлож ител: "Т оп л оф и кац и я - С л и вен " ЕАД
Поделение [Управление]
П артида в регистъра на общ ествените поръчки: [198 ]
Адрес: гр. Сливен 8800, бул. “Стефан Караджа” № 23
Л ице за ко н так т: Надежда Иванова
Телефон: [0887 501 864]
E-m ail: toplo.sliven@abv.bg
Д остъпът до докум ентаци ята за п о р ъ ч ката е ограничен: [] Да [х] Н е
Д опълнителна инф орм ация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
П рием ане на документи и оф ерти по електронен път: [] Да [х] Н е
О бект на п оръч ката:
[Х] С троителство
[] Доставки
[] Услуги
П редмет на п оръч ката: „В ъзстановяване на пътни н асти л ки след отстраняване на
авари и от "Т оп л оф и кац и я - С л и вен " ЕАД по топлопреносните мреж и на тери тори ята на
град С ливен”
К ратко описание:
нарушени вследствие

Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки,

отстраняване

на аварии от

"Топлофикация

-

Сливен"

ЕАД по

топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи
включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно
техническата спецификация.
> С рокът на Д оговора е 12 (дванадесет) месеца, считано от д атата на склю чването му
или до достигане на м аксим ално допустим ата стойност на Д оговора, в зависим ост от това
кое от двете събития настъпи по-рано.
> ГА РА Н Ц И Я - Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на
договора в размер на 5 (пет) % от м ак си м алн ата стойност на Договора без ДДС, („Гаранцията
1

за

изпълнение“),

която

служи

за

обезпечаване

на

изпълнението

на

Договора.

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична
сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.

Място на изпълнение - територията на град Сливен.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи
само една оферта. Не се п рием ат варианти.
Обособени позиции: [] Да

[х] Не

Н омер на обособената позиция: [ ]
Н аим енование: [....... ]
П рогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 120 000 л в. ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
У словия, на които тряб ва да о тговарят участниците :
в т.ч.:
И зи скван и я за личното състояние: Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - П рилож ение № 2
/образец/ ]
П равоспособност за уп раж няване на проф есионална дейност: Участниците да са вписани в
Централен професионален регистър на строителя за съответната категория строежи, предмет на
поръчката, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС

И коном ическо и ф инансово състояние: Не се изисква
Т ехнически и проф есионални способности:
1. Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката. През последните 3
години, считано от датата на подаване на офертата,

да са изпълнили поне две строително

монтажни работи с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
2. Участникът предоставя информация за обстоятелствата по т. 1 за СМР, изпълнени през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или
сходни с предмета на поръчката. Като доказателство за изпълнени СМР участникът попълва
декларация (П рилож ение № 4/образец/) 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
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изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

И нф орм ация относно запазени п оръчки (когато е приложимо):
[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
К ритерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Н ай-ниска цена
С рок за получаване на офертите:
Дата: (30/04/2019) [година]

Час: (16:30) [часа]

С рок на валидност на офертите:
Дата: (30/06/2019) [година]
Д ата и час на отваряне на офертите:
Дата: (01/05/2019) [година]

Час: (11:00) [часа]

М ясто на отваряне на офертите: [„Топлофикация-Сливен” ЕАД - Администрация, ет. 2, стая
204]

И нф орм ац ия относно средства от Е вропейския 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: [неприложимо]

О ф ертата тр яб в а да съдърж а:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2) Представяне на участника - попълнен и подписан образец (П рилож ение № 1), с
посочване на идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен номер, както и
пощенски

адрес,

включително

електронен,

за

кореспонденция

при

провеждането

на

обществената поръчка;
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3) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (Приложение № 2);
4) Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя,
който се прилага към Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (Приложение № 2);
5) Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 1(Приложение № 3);
6) Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП за строително монтажните работи, които са
идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата (Приложение № 4)
7) Декларация съгласно чл. 6, nap. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент
относно защитата на данните {Приложение № 5);
8) Техническо предложение - по образец (Приложение № 6)\
9) Ценово предложение - по образец (.Приложение № 7).
Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез
куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен, бул.
“Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Дата на настоящ ата обява
Дата: (15/04/2019) [година]

Възложител: (Подпис и печат)
Трите имена: [инж. Павлин Василев Костов} \
Длъжност: [Изпълнителен Директор]
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