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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba, e-rop@aop.bq
интернет адрес:

(

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536
Поделение:
Изходящ номер: 03 00 03 от дата 06/02/2015 ,
Коментар на възложителя:
Покана за изработване на технически проект: Пребазиране на
Клиника по акушерство и гинекология с дейности родилна помощ,
патологична бременност и гинекология и Клиника по неонатология
бл."Е" и бл."А" на Хирургичен блок
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за
Възложител
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
КИРКОВИЧ" АД, гр. Стара Загора
Адрес
ул."Ген.Столетов"№2
Град
Стара Загора
Място/места за контакт
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНС
ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"
АД, гр. Стара Загора
Лице за контакт (може и повече от едно лице
Ваня Богданова
E-mail
mbalad sz zop@mail.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

контакт:
ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ.

Пощенски код
6000
Телефон
042 605443

Страна
Р България

Факс
042 601125

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
htpp://www.mbal-kirkovich.org/
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Ц Строителство

О Доставки

%Услу ги

Кратко описание
Касае се за: Изготвяне на технически проект за извършване на
строително-ремонтни работи за пребазиране на Клиника по
неонатология с ЗОлегла в т.ч. 5 интензивни и Клиника по
акушерство и гинекология с дейности родилна помощ, патологична
бременност и гинекология с 4 5 легла за нуждите на МБАЛ"проф.д-р
Ст.Киркович"АД в сградата на в бл."Е" и бл."А" на Хирургичен
блок. Проектът третира текущи ремонтни дейности, преустройство,
рехабилитация и привеждане в съответствие с медицински стандарти
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"НЕОНАТОЛОГИЯ", "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ", изискванията на
Наредба №49 от 18.10.2010год.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет

Доп. код (когато е приложимо)

71320000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Изпълнителят следва да осъществи Изработване на технически
проект за извършване на строително - ремонтни работи за
Пребазиране на Клиника по неонатология и Клиника по акушерство и
гинекология с дейности родилна псЗмощ, патологична бременност и
гинекология за нуждите на МБАЛ"проф.д-р Ст.Киркович"АД в
сградата на в бл."Е" и бл."А" на Хирургичен блок.
Прогнозна стойност
(в цифри): 38000.00 Валута: BGN
Място на извършване
Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Стоян
Киркович, гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:
До участие в процедурата се допускат български и чуждестранни
физически или юридически лица, както и техните обединения.
1. Изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката.
Специалистите, които ще изпълняват поръчката трябва да
притежават пълна проектантска правоспособност, която да докажат
с копие от удостоверението за правоспособност, издадено от
Камарата на архитектите в България или от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране или на документите, удостоверяващи
призната професионална квалификация съгласно Закона за
признаване на професионални квалификации.
Лицето, което ще изработва Плана за безопасност и здраве трябва
да притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004
г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
2. Застраховка на Изпълнителя и подизпълнителите му (ако има
такива) по чл.171, ал. 1 от ЗУТ.
Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават
валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за
проектиране.
В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите
подизпълнители притежават застраховка за строеж от по - ниска
категория от категорията на строежа обект на поръчката, то те
следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30
(тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.
Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на
Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която
извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за условията и реда
за задължително застраховане в проектирането U строителството,
2004 г.
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
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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.
- Списък на специалистите, които ще изпълняват поръчката
- документ за наличие на пълна проектантска правоспособност копие от удостоверението за правоспособност, издадено от
Камарата на архитектите в България или от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране или на документите, удостоверяващи
призната професионална квалификация съгласно Закона за
признаване на професионални квалйфикации.
- Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи - за Лицето,
което ще изработва Плана за безопасност и здраве.
- валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за
проектиране.
Представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец №1)
- Техническо предложение - (Образец №3)
Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.
47, ал. 1 и 2 от ЗОП -(Образец №4)
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП - (Образец №5)
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - (Образец №6)
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и
чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - (Образец №7)
- Подписан и подпечатан проект на договор /непопълнен/ (Образец №8)
2. Ценово предложение - изготвя се по образец «Ценова оферта» (Образец № 2) към настоящата документация.
ИЗИСКВАНЕ: Няма да бъдат приемани за разглеждане ценови оферти,
надвишаващи прогнозната стойност на поръчката.
Ценовото предложение се прилага към офертата в отделен,
запечатан, непрозрачен плик с надпис «Ценова оферта».

Критерий за възлагане
Цнай-ниска цена

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Техническа оценка - 70 т.
Финансова оценка - 30 т.
Техническата оценка Q се формира от следните показатели:
1. Концепцията на участника за постигане на резултатите - 4 0 т.;
2. Организация на изпълнението - 30 т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 17/02/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

'

Час: 16:00
Да D He IEI

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
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РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/02/2015 дд/мм/гггг
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