
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ХАСКОВО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
177477143

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Хасково

Пощенски адрес:
ул. Видин 14

Пощенски код:
6300

код NUTS
BG422 Хасково

Лице за контакт

Соня Димитрова Недялкова

Електронна поща:
ckod_hs@abv.bg

Телефон:
+359 878944630

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://ckoduhz-haskovo.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/37525

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/245548

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/245548



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр.
Хасково

II.1.2) Основен CPV код

45000000

II.1.3) Обект на поръчката

Строителство

II.1.4) Кратко описание

В изпълнение на Договора за строителство се предвижда Изпълнителят по Договора да

извърши следните дейности:

- Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително
доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за
изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, съгласно Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни
документи и Договора за изпълнението на обществената поръчка;
- Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа,
съгласно българското законодателство, ако са необходими;
- Проби и изпитвания при завършване на ремонтните работи, където е необходимо;

- Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;

- Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
54149

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG422 Хасково

Основно място на изпълнение
Територията на гр. Хасково, община Хасково

II.2.4) Описание на обществената поръчка



В изпълнение на Договора за строителство се предвижда Изпълнителят по Договора да

извърши следните дейности:

- Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително
доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за
изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, съгласно Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни
документи и Договора за изпълнението на обществената поръчка;
- Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа,
съгласно българското законодателство, ако са необходими;
- Проби и изпитвания при завършване на ремонтните работи, където е необходимо;

- Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;

- Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
54149

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2.9) Допълнителна информация

Възложителят предвижда оценката на ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на
предварителния подбор на основание чл. 187, ал. 2 ЗОП. Действията на комисията се извършват по реда на чл. 61
ППЗОП.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Основания за отстраняване:

1.1. По чл. 54 ЗОП:

1.1.1. осъден с влязла в сила присъда 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 НК;
1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1. в друга държава членка или
трета страна;
1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила
акт на компетентен орган.
1.1.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

1.1.5. установено е, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение 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;
1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл.
13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.2. Специфични национални основания за отстраняване (изключване):

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка:

1.2.1.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
1.2.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ

1.2.3. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността (чл. 194-217 НК, с
изключение на престъплението измама – чл. 209-213 НК), против стопанството (чл. 219-252 НК), против
финансовата, данъчната и осигурителните системи (чл. 253-260 НК, с изключение на престъплението изпиране на
пари – чл. 253, 253а и 253б НК, както и чл. 254 (отм.)
При наличие на основание за отстраняване от възлагането по т. 1.1., съответният участник има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.
При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 1.1. и т. 1.2. се удостоверяват с попълване на ЕЕДОП в
съответната му част, съгласно указанията от документацията за участие.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние



Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или
по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството с
общ лимит на отговорността, покриващ минималните застрахователни суми за строежи пета категория, съгласно
наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или съответен валиден
аналогичен документ – еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава -
членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за
лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
Ако участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка
„Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 ЗУТ за строителството, което ще изпълнят, с лимит на отговорност,
съобразен с разпоредбите на наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския
съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка
на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, което се установява на територията на Република България).
Участникът попълва поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, раздел Б
„Икономическо и финансово състояние”, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и
информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ – вид, номер и дата на издаване; (2)
застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на
застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител, да представи
документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност”, в
случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни или
съответен валиден аналогичен документ – еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция
в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република
България).
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи,
той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който
възложителят приеме за подходящ.

III.1.3) Технически и професионални способности



3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет (възложителят не поставя изискване за обем),
идентични (еднакви) или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за последните 5 години от датата на
подаване на офертата.
За строителство „сходно” с предмета на поръчката следва да се разбира изграждане и/или основен ремонт, и/или
реконструкция, и/или текущ ремонт на
жилищни или смесени сгради, или сгради за обществено обслужване.

Минимално ниво – една дейност с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за посочения период.

3.2. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност:

- Технически ръководител с професионална компетентност – завършено акредитирано висше училище с
професионална квалификация „строителен инженер” или „архитект”, или средно образование с четиригодишен
курс на обучение и придобита професионална квалификация в област „Архитектура и строителство”, или
еквивалентни.
- Отговорник Контрол по качеството, който притежава необходимата квалификация, удостоверена с
Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентен документ.
- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, което притежава валидно удостоверение за
„Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Уточнение: По отношение персонала, който ще отговаря за изпълнението на строителството, не се допуска едно и
също лице да съвместява повече от една позиция, т.е. участникът следва да предложи за различни експерти
различни лица със съответната професионална компетентност.
Специфичен професионален опит за трите лица – да имат опит при изпълнението на минимум един строителен
обект – изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или текущ ремонт на жилищни или смесени
сгради, или сгради за обществено обслужване, като изпълняващи длъжността, за която са предложени.
При използването на чуждестранни физически лица или местни физически лица, придобили образованието си в
държава, различна от Република България, доказването на съответствие с поставените изисквания за
образователно – квалификационна степен се удостоверяват с посочване на еквивалентни на изброените по-горе
специалности.
За всички лица от персонала се изисква специфичен професионален опит – да имат опит при изпълнението на
минимум един строителен обект – ново строителство и/или реконструкция, и/или ремонт на сграда за обществено
обслужване, представляваща лечебно заведение за болнична помощ – болница за активно лечение, болница за
долекуване и продължително лечение, болница за рехабилитация, болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация, като изпълняващи длъжността, за която са предложени.
3.3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството или еквивалент.
3.4. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN
ISO 14001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството или еквивалент.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на Строителя към Строителната камара за
изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – първа група, пета категория –
и да притежава удостоверение за вписване в регистъра за изпълнението на тези строежи.
Вписването в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния
професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
В случай че е налице хипотезата на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги по чл. 25а, ал. 1
ЗКС, участникът описва това обстоятелство в ЕЕДОП. Удостоверението за извършване на еднократна или
временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България се представя, в случай че
участникът бъде определен за изпълнител, към момента на сключване на договора.
В случай че участникът във възлагането е обединение, което не е юридическо лице, поне един от участниците в
обединението трябва да е вписан в ЦПРС, съгласно чл. 3, ал. 3 ЗКС.
Подизпълнителите, които ще изпълняват строителни работи (ако има такива), трябва да са вписани в ЦПРС за
изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната
класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” за дейностите, които ще извършват.
Участникът попълва поле „Вписване в съответен професионален регистър“, раздел А „Годност”, Част IV
„Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка за доказване на това изискване участникът, определен за
изпълнител, НЕ представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на
строежи от първа група, трета категория (Регистърът към ЦПРС е публичен).
В случай че е налице хипотезата на чл. 25а ЗКС, определеният изпълнител представя удостоверение по чл. 25а,
ал. 4 ЗКС.
Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл. 25а, ал. 1 ЗКС, в случаите на временно или еднократно
предоставяне на строителни услуги, лицата, които имат право да извършват такава дейност по законодателството
на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация
Швейцария, уведомяват комисията по чл. 26 ЗКС за пълното и точно наименование на строежа, съгласно
издаденото разрешение за строеж, на основание чл. 148 ЗУТ или пълното и точно наименование на строителните
и монтажните работи по сключения с главния изпълнител договор, и следва да се снабдят с удостоверение за
извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република
България, което покрива необходимия обхват на вписване в ЦПРС за изпълнение на този строеж и този документ
да бъде представен при сключването на договора.
В случай че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото трябва да представи валиден
еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на
ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен
регистър на тази държава.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
25-октомври-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
26-октомври-2022



Час
13:13

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

Соня Недялкова

Длъжност:

Директор


	

