Партида: 2899

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2899
Поделение: Военноморски сили
Изходящ номер: 5593 от дата 06/10/2014
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал 4, т.1 и по реда
на част втора, глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с
предмет "Авариен ремонт на хранилища №3, №6 и №16 във военно
формирование 32020-Варна"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военноморски сили, контраадмирал Димитър Минев Денев - командир
Адрес
ул. Преслав, №16
Град
Пощенски код
Страна
Варна
9000
България
Място/места за контакт
Телефон
Варна, ул. Преслав 16
052 552467
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велико Трифонов
E-mail
Факс
v.trifonov@armf.bg
052 603259
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.navy.mod.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.navy.mod.bg/?page_id=4394

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
1. Обществената поръчка е с предмет "Авариен ремонт на хранилища
№3, №6 и №16 във военно формирование 32020-Варна" с три
обособени позиции, със сключване на договор:
1.1. обособена позиция №1 - хранилище №3;
1.2. обособена позиция №2 - хранилище №6;
1.3. обособена позиция №3 - хранилище №16.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: f1ba50b2-8658-4057-9d20-d1e576d06c4d

Осн. код
71500000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
2. Съгласно приложените количествени сметка-Приложение 1.
Прогнозна стойност
(в цифри): 114000 Валута: BGN
Място на извършване
Военно формирование 32020-Варна.

код NUTS:
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
3. Изисквания към предмета на поръчката:
3.1.Кандидатите могат да се запознаят с обектите на поръчката
във в.ф. 32020 в периода 10.10.14 г.-14.10.14 г. Лице за връзка
за организиране на посещението к-н Румен Илиев - тел.
0887786177;
3.2.Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на
строиелно-ремонтните работи да са с качество не по ниско от I-во
по БДС, да бъдат с маркировка за съответствие и да са със
сертификат или декларация за съответствие, изготвени на
български език;
3.3. Гаранционният срок за ремонтните строително-монтажни работи
(РСМР) да бъде не по-малко от пет години, съгласно чл. 20, ал.
4, т. 4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите
в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на
СМР, съоръжения и строителни обекти;
3.4. Начин на плащане – с банков превод, в срок до 30 дни след
изпълнението на поръчката;
3.5. При изготвянето на предложението/ята да бъде спазена/ни
приложените количествени сметки - Приложение №1;
3.6. Транспортните разходи да са за сметка на изпълнителя.
4. Изискавания към участниците:
4.1.Да имат застраховка за професионална отговорност на
строителя, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ;
4.2. Да са вписани в Централния професионален регистър на
строителя;
4.3.Да имат застраховка "Трудова злополука" съгласно чл. 52 ал.1
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд"
4.4.Да притежават квалифициран персонал и техника, необходими за
изпълнение на поръчката;
4.5. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 (т. 1, 2а
и 5) и 5 на ЗОП;
4.6.Да отговарят на изискванията на чл. чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
4.7.Да отговарят на изискванията на чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВС;
4.8.Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от
Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
5.Изисквания за минимално съдържание на офертите:
5.1. Списък на документите в офертата;
5.2. Административни данни на участника-Приложение №2;
5.3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9
от ЗОП-Приложение №3;
5.4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.
1 и 2 от ЗОВ-Приложение №4;
5.5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП-Приложение №5;
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5.6.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственициПриложение №6;
5.7.Декларация за наличие на технически възможности и
квалифициран персонал за изпълнението на обществената поръчка Приложение №7;
5.8.Декларация за запознаване и приемане условията на
проектодоговора за изпълнение на поръчката-Приложение №8;
5.9. Копие на застраховка за професионална отговорност на
строителя, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за
управление на територията;
5.10. Документ(копие), че е вписан в Централния професионален
регистър на строителя;
5.11.Копие на застраховка "Трудова злополука" съгл. чл. 52 ал.1
от Залона за здравословни и безопасни условия на труд;
5.12. Техническо предложение (за всяка обособена позиция, за
която участва) за изпълнение на поръчката - Приложение №9;
5.13.Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и Приложение №10;
5.14.Декларация за качеството на влаганите материали- Приложение
№11;
5.15. „Предлагана цена” (за всяка обособена позиция за която
участва) - Ценово предложение с ДДС (което да бъде изрично
упоменато)-Приложение №12;
5.16. Информация, съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП (при
необходимост).

Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 17/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
6. Указаните в т.5 документи да се представят и за всеки
подизпълнител, ако ще се ползва такъв.
7. Непредставянето на който и да е от посочените в т.5 и 6
документи ще се счита за основание за недопускането на кандидата
до участие в процедурата.
8. Срок за изпълнение на поръчката-до 12.12.14 г.
9.Офертите да се представят в писмена форма в запечатан
непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на
лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и
наименование на предмета на обществената поръчка. Всички
документи от офертата да са подписани и подпечатани от
участника.
10..Срок на валидност на предложението – не по-малко от 60 дни
УНП: f1ba50b2-8658-4057-9d20-d1e576d06c4d
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от датата на подписване на офертата.
11. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо
лице, офертата се подава на български език, документът за
регистрация и декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – придружени
с превод на български език.
12. Начин на плащане – по банков път, в срок до 30 (тридесет)
дни след представяне във Финансова служба на в.ф. 32020–Варна на
фактура и прилежащите към нея протоколи и документи, оформени
съгласно действащото законодателство.
13. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес:
гр. Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400,
от 09.30-12.00 и от 14.30 до 16.00 всеки ден. Отваряне на
офертите - 10.00 ч. на 20.10.2014 г. в приемната на военно
форнирование 34400 -гр. Варна. ул. "Преслав"№ 16, на което могат
да присъстват участниците в обществената поръчка.
14. При сключване на договора (образец - Приложение №13),
определеният за изпълнител следва да представи, документ
(свидетелство за съдимост) издаден от компетентен орган за
удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 т. 1
и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП.
15.Кандидатите за участие в обществената поръчка се приканват да
подпишат Пакт за почтеност като неразделна част към своята
оферта, (Приложение №14). Неподписването му няма да води до
отстраняване от процедурата за избор на изпълнител.
16.Публичната покана, заедно с посочените в нея приложения са
публикувани в профила на купувача на посочената в Раздел I
Интернет страницата на Военноморските сили.
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ

/П/

ДИМИТЪР ДЕНЕВ

06.10. 2014 г.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/10/2014 дд/мм/гггг
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