
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФНПНА /SS2i\ 
В ОП НИНА ЗА АКТИВНО ПЕЧЕНПЕ 

\%wrS 
"ПРОФ. П-Р СТОЯН КПРКОВПЧ" АП ^^ 

ГР. Стара Загора Intertek 
бООО гр. Стара Загора. Sun. "Ген. Стопетов" N° 2.иентрапа: 012/698 2Ю.Факс: 0U2/601125 

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А 

"УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление -
град Стара Загора, ул."Ген.Столетов"№2, вписано в TP при АВ под ЕИК: 123535874, 
представлявано от Изпълнителният директор доц. д-р Йовчо Йовчев, дм, на основание чл.101а, 
ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, взето решение на Съвета 
на директорите с Протокол №11/17.12.2014год. и Заповед №675/07.10.2015год. на 
„УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД за избор на изпълнител за: „Извършване на Текущи и 
аварийни строителни ремонти за нуждите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД", находящо се в 
гр.Стара Загора, ул.„Ген.Столетов" № 2, Ви отправя настоящата Покана да представите своята 
оферта съгласно посочените по-долу изисквания. 

I. Предмет на поръчката: 
„Извършване на Текущи и аварийни строителни ремонти за нуждите на 

"УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД", с обем - 60 000лв. без ДДС и със срок на изпълнение 12 
месеца от датата на сключване на договора съгл. приложение № 1 - Примерни видове СМР за 
„УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД. 

II. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката: 
1. Изпълнителят следва качествено и в разумни срокове да изпълнява текущите 

ремонти, заявени от възложителя, а аварийните следва да бъдат извършвани незабавно. 
2. Изпълнителят следва да има възможност за изпълнение на всички видове Примерни 

видове СМР, посочени в настоящата документация, както и да има възможност да осигури 
извършването и на допълнителни СМР, които могат да възникнат. 

3. Изпълнителят следва да притежава валидна застраховка „Професионална 
отговорност" към момента на подаване на офертата, както и през цялото време на действие 
на договора. В случай, че тази застраховка изтича преди изтичане срока на договора, 
изпълнителят следва да продължи валидността и или сключи нова за периода на действие на 
договора. 

4. Изпълнителят следва да разполага с необходимата строителна и друга техника за 
изпълнение на СМР, както и с квалифицирани специалисти по ремонт на електроинсталации 
ниско напрежение, ремонт на ВиК и отоплителни инсталации, дърводелски, бояджийски 
строително ремонтни работи /СРР/, поддръжка и ремонт на алуминиева и PVC дограма и 
покривни пространства, поставяне и подмяна на фаянс и теракот, зидаромазачески и 
бояджийски строително -монтажни работи /СМР/. 

5. Изпълнителят се задължава преди започване на СМР да съгласува с Възложителя в 
писмена форма качеството и стойността на влаганите материали. 

6. Гаранционните срокове за отделните видове СМР - не по-малко от гаранционните 
срокове, определени за съответния вид строителни работи в Наредба № 2 /31,07.2003г. на 



МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 

7. Изпълнителят следва да е лице, вписано в „Камарата на строителите", с възможност 
за изпълнение на всички видове примерно посочени в настоящата документация СМР, както 
и да има възможност да осигури и извършването на допълнителни СМР, които могат да 
възникнат. 

При подписване на договора изпълнителя следва да представи гаранция за 
изпълнението му в размер на 3% от стойността. 

Изисквания към офертата на кандидатите: 
Съгласно чл.101в от ЗОП офертата трябва да съдържа най-малко: 

1.Данни за лицето, което прави предложението, предложение за изпълнение на 
изискванията на възложителя, срок на валидност на офертата - не по - малък от 60 дни, 
изготвени по образец „Оферта" - Приложение № 2 към настоящата документация. 

Към офертата следва да бъдат приложени: 
- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл.чл. 23 от 

Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 
Когато участникът е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията е 
достатъчно посочване на ЕИК. 

- Копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице. 
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който 

задължително се посочва представляващият. 
- Заверени от участника копия на договори за строителство и / или ремонти през 

последните три години (201 Зг., 2014г. и 2015г.), по които той е страна, на стойност не по-
малка от 5 000лв. без ДЦС за всеки отделен договор, с прикрепени към всеки договор 
препоръки от възложителя за добро изпълнение (референции). В случай, че липсват такива 
(договори в съответствие с изискванията с приложени към тях препоръки), това не е 
основание за недопускане до оценяване на участника. 

- Списък на професионалното и техническо оборудване, с което разполага кандидата 
(собствено, наето или предоставено му), за изпълнение на поръчката. 

- Списък на лицата, работещи по трудов договор или наети на друго основание, които 
ще бъдат пряко ангажирани за изпълнение на възложената работа и професионалната им 
квалификация _ 

- Копие от валидна Застраховка за професионална отговорност на кандидата -
действаща към момента на подаване на офертата. 

- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. I и 2 от ЗОГ1-
образец 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 
т.4 и т.5 от ЗОП - образец 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - образец 
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл.8. ал.8, т.2 от ЗОП -

образец 
- Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор - Приложение № 3 от 

документацията. 
- Подписано и подпечатано приложение № 1 «Примерни видове СМР, към офертата. 
2. Ценово предложение - изготвя се по образец «Ценово предложение» - приложение № 

1 към настоящата документация. 
Ценовото предложение се прилага към офертата в отделен, запечатан, 

непрозрачен плик с надпис «Ценово предложение». 



Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. На плика 
се изписва наименованието на фирмата, адреса, телефон за връзка, факс, както и предмета на 
поръчката. 

III. При изготвянето на офертата кандидатите да имат в предвид следното: 
1. Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца от датата на сключване на договора. 
2. Място на изпълнение на поръчката - територията на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р 
СТ.КИРКОВИЧ" АД гр.Стара Загора 
3.Начин и срок на плащане: отсрочено, по банков път, в срок посочен в офертата, но 

не по-малко от 30 дни от датата на приемане от Възложителя на извършените СРР и СМР с 
двустранен приемо - предавателен протокол и представяне на издадена фактура, 
придружена с количествено - стойностна сметка, предварително одобрена от Възложителя. 

4. Да се посочи задължително и предлагания гаранционен срок за отделните видове 
СМР, който не може да бъде по-малък от посочения в „Наредба № 2 /31.07.2003г. на МРРБ 
за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти". 

IV.( l ) Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта", определена по 
следните критерии: 

К1 = цена на СРР /цена на Строително ремонтните работи/ в лв. Този показател 
има 50 % относителна тежест. 
Където: 
цена на СРР = ЧС +ЧС х ДР 
"ЧС - часова ставка 
(х) - умножена 
ДР- допълнителни разходи за труд 

К1 = най-ниска предложена цена на СРР х 100 х 0,50 
цена на СРР на участника 

К 2. ДСР/ доставно-складови разходи/ в %. Този показател има има 10% 
относителна тежест. 

К2 = най-ниски предложени ДСР х 100 х 0,10 
Предложение на участника ДСР 

К 3. печалба върху всичките СРР - в %. Този показател има има 10% относителна 
тежест. 

КЗ = най-ниска предложена печалба хЮО.хО, 10 
Печалба на участника 

К4. Опит на участника в извършването на строителство и/или ремонти-
доказва се е брой сключени и изпълнени договори през последните 3 (три) години на 
стойност за всеки един договор по-висока от 5 000лв. без ДДС, придружени с 
референция към всеки от тях. Относителна тежест на на показателя К4 - 30%. 
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