
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop(5)aop.bq • e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://wvwv.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

А О П 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00536 
Поделение: 
Изходящ номер: 03 00 29 от дата 07/10/2015 
Коментар на възложителя: 
Покана за: Извършване на Текущи и аварийни строителни ремонти за 
нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ АД 
РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименованне, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-
Р СТ. КИРКОВИЧ АД, гр. Стара Загора 
Адрес 
ул. Ген.Столетов №2 
Град Пощенски код Страна 
Стара Загора 6000 Р България 
Място/места за контакт Телефон 
Обществени поръчки 042 605443 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Ваня Богданова 
E-mail Факс 
mbalad sz zop@mail.bg 042 601125 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.mbal-kirkovich.org 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
СИ Строителство Д Доставки ЕЗ Услуги 

Кратко описание 
Предметът на обществената поръчка е: Извършване на Текущи и 
аварийни строителни ремонти за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ 
АД 
Общ терминологичен речник (CPV) • 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 45000000 

УНП: d82da9ol-~452-47a0-b452-<W4c43cddlfb I 

mailto:e-rop@aop.bg
http://wvwv.aop.bg
mailto:zop@mail.bg
http://www.mbal-kirkovich.org


РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Извършване на текущи и аварийни строителни ремонти с обем - 60 
000 лв. без ДДС 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 60000.00 Валута: BGN ; 
Място на извършване 
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО код NUTS: 
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД. гр. Стара Загора BG344 

Изисквания 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. 
Критерии за възлагане , 

Пнай-ниска цена ^икономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 
Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта", 
определена по следните критерии: 
К1 = цена на СРР /цена на Строително ремонтните работи/ в лв. 

УНП: d82da9o 1 -7452-47a0-b452-994c43cdd 1 fb 



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 д£Р 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 х 100 х 0,10 
Печалба на участника 

К4. Опит на участника в извършването на строителство и/или 
ремонти- доказва се с 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%. 

При липса на опит на участника (липса на сключени и 
изпълнени през последните 3 години 2013г., 2014г. и 2015г. 
договори на стойност за всеки един по-голяма от 5 000лв. без 
ДДС, придружени с референция към всеки от тях) - 0 точки. 

При доказан опит, установен с договори с приложени към всеки 
от тях референция през последните три години (2013г., 2014г. и 
2015г.) - по една точка за всеки договор с приложена препоръка, 
но не повече от 30 точки, като се оценяват в зависимост от броя 
на обектите и изпълнени договори , както следва : 
При липса на опит на участника - 0 точки. 

При доказан опит от 0 до ЗОточки, като се оценяват в 
зависимост от броя на обектите и изпълнени договори, както 
следва: 

К 4 = получените точки от участника х 30 
най-много получените от участник точки 

(2) Методология за оценка на предложенията 
Обща оценка = К 1 + К 2 + К 3 + К 4 представлява сбор от 
оценките по четирите критерия. Максимален брой точки = 100. 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 22/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00 
Европейско финансиране * Да D He 

Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Публичната покана и Изискуемите документи са публикувани на 
официалния сайт на възложителя: www.mbal-kirkovich.org 

УНП: d82da9ol-74?2-47a0-b452-994c43cddlfb 3 

http://www.mbal-kirkovich.org


РАЗДЕЛ IV 

Срок на валндност на публнчната покана (включително) 
Дата: 22/10/2015 дд/мм/гггг 

УНП: d82da9ol-?452-47a0-b452-444с 43cdd I fb 4 


