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:328600-40416 от 29.07.2016 г.

Възложител: Главна дирекция „Национална полиция” - МВР
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 5070
Адрес: гр.София, бул. Александър Малинов №1
Лице за контакт:Стоянка Малканова
Телефон: 00359 29829172
E-mail: gdnp@mvr.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: НЕ
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Приемане на документи и оферти по електронен път: НЕ
Обект на поръчката:
Строителство
Предмет на поръчката: Извършване на строително - монтажни работи на два броя
административни сгради (съответно на три и един етажи), предоставени за управление на Главна
дирекция „Национална полиция”, за нуждите на ЗЖУ - гр. Плевен – Дирекция „Жандармерия”,
находящи се в гр. Плевен, Западна индустриална зона
Кратко описание: Предметът на поръчката е приравнен към четвърта категория, съгласно
чл.137, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията. Строително - монтажните работи са с
основен код 4540000 и допълнителни предмети – 452610000, 45250000, 45260000, 45213316,
45310000, 45330000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000. При изпълнение на договора е
необходимо прилагането на Инструкция за реда и организацията за осъществяване на дейността
по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от Закона за министерството на вътрешните работи рег.
№ 8121з-1415/20.11.2015 г.
Място на извършване: Административна сграда с идентификатор 56722.651.1.2, на 3 /три/
етажа, масивна конструкция и Административна сграда с идентификатор 56722.651.1.25, на 1
/един/ етаж, масивна конструкция, с местонахождение гр. Плевен, Западна индустриална зона.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 170 833
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Обособени позиции : Не
Номер на обособената позиция: Не
Наименование: Не
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): Не
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: посочени в „Данни за участника” от документацията за
участие
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: Не се изисква.
Технически и професионални способности:
1. Участника да притежава валидна застрахователна полица, съгласно изискването на
чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл.5, ал.1, т.4 от „Наредбата за условията и реда за задължителното
застраховане в проектирането и строителството”.
2. Участникът да членува в камарата на строителите в България. Документ, за което да има
документ
3. Участника да притежава Удостоверение от Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) за строежи Трета група – Трета категория, съгласно Правилник за реда за
вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
4. Участника да притежава Удостоверение ЦПРС за строежи Четвърта група – от Трета и
Четвърта категория, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на централния
професионален регистър на строителя.;
5. Участника да притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството
ISO 9001:2008 или еквивалент.
6. Участника да притежава Сертификат за внедрена система за управление на околната
среда ISO 14001:2004 или еквивалент.
7. Участника да притежава Сертификат за внедрена система за управление на здравето и
безопасността OHSAS 18001:2007 или еквивалент.
8. Участника да е изпълнил поне 3 (три) договора, сходни с предмета на поръчката, през
последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, за които има издадени
референции за добро изпълнение.
Доказва се със 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
9. Участника да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката, който се състои минимум от: строителен инженер,
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електроинженер, архитект, координатор по безопасност и здраве и контрол по качеството.
Доказва се със списък на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в
който е посочена професионална компетентност на лицата - информация за образованието
(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална
квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) и
професионален опит (месторабота, длъжност, основни функции).
10. Участника да притежава валидна застрахователна полица по Наредба за задължително
застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"
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: Най-ниска цена
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 15.08.2016
Час: (чч:мм) [12:00]
Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни от датата, посочена като краен срок

за подаване на оферти
Дата: (дд/мм/гггг) [……]

Час: (чч:мм) [……]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) - 16.08.2016 г. от 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: гр.София, бул. Александър Малинов №1, ГДНП - МВР

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: Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация (когато е приложимо):

1. Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи не може да бъде по – дълъг
от 35 (тридесет и пет) календарни дни, но не по-късно от 02.10.2016 г.
2. Извършването на оглед на административните сгради може да бъде извършван на
02.08.2016 г. и 04.08.2016 г. от 09:30 часа до 15:30 часа.
3. Документацията е публикувана в профила на купувача.
Дата на настоящата обява
Дата: 29.07.2016 г.

Възложител
Трите имена: Христо Богомилов Терзийски
Длъжност: Директор на Главна дирекция “Национална полиция”
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