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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Изходящ номер: 1796 от дата 16/12/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Адрес
ул."Сирма войвода" 2
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
096 300341
гр.Монтана
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Борислав Борисов
E-mail
Факс
mbalmont@net-surf.net
096 307554
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.mbalmontana.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Реновиране на сграден фонд в Отделение по акушерство и
гинекология и Отделение по инфекциозни болести в МБАЛ "Д-р
Стамен Илиев" АД, гр.Монтана
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45200000
Осн. предмет
Доп. предмети
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозната стойност на поръчката е 175 762лв с ДДС (146
468.33лв без ДДС). Количествено-техническа спецификация за
видовете и обема на дейностите по настоящата процедура е обявен
на официалната страница на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД, гр.Монтана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 146468 Валута: BGN
Място на извършване
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние
на Участника:
Участниика да е реализирал оборот от стоителство общо за
предходните три години 600 000лв - представя се декларация за
реализирания оборот по години.
Валидна застрахователна полица за професионална отговорност за
проектиране и строителство,съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие
минимум 176 000лв. и валидна застрахователна полица "Трудова
злополука" на персонала,който ще изпълнява поръчката - представя
се копие на застрахователната полица.
2. Минимални изисквания за техническите възможности и
квалификация на Участника:
Изпълнени договори за строителство и ремонт на сгради на лечебни
заведения за болнична помощ за предходните три години представя се декларация за изпълнените договори.
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя - представя се копие, участника да притежава втора
категория.
Въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 представя се копие.
Сертификати-У-ние по ЗБУТ и наредба №2 - представя се копие.
Поради спецификата и сложността на обекта - наличие на инженерно
-технически състав, строителна база и строителна техника представя св декларация за техническите възможносри.
Участникът да има най-малко 50 служители и/или работници на
трудово правоотношение към датата на публикуване на настоящата
обществена поръчка, за което Участника представя справка за
актуални трудови договори от НАП, от която да е видно, че към
датата на откриване на процедурата за обществената поръчка
Участникът е имал регистрирани трудови договори с не по-малко от
50 служители и/или работници.
3.Минимални изисквания към обединения /сдружения (в случай на
такова участие):
Всеки в обединението /сдружението/ трябва да отговаря на
минималните изисквания.
* Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване.
* Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно
чл.101в от ЗОП и показателитe за оценка на същите.
* Възложителят определя гаранция за участие в размер на 1
400 /хиляда и четиристотин/ лева.
* Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3
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% /три процента/ от стойността на договора без включено ДДС.
* Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от
формите, съгласно чл.60 от ЗОП:
•оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена
от българска или чуждестранна банка, в полза на МБАЛ “Д-р Стамен
Илиев”-АД гр.Монтана, със срок на валидност 30 /тридесет/календарни дни за участие и съответно 120/сто и
двадесет/ календарни дни за изпълнение, считано от крайния срок
за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от
чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка,
потвърждаваща автентичността на съобщението;
•парична сума:
-преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД
гр.Монтана : ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД , Сметка:
BG71IABG74741001032600 , BIC код на банката : IABGBGSF
-или внесена в касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр.Монтана.
Банковата гаранция за изпълнение е необходима при сключване на
договор.
* Начин на плащане - Възложителят ще заплати на Изпълнителя 30%
авансово, след сключване на договора, а останалата част от
стойността на договора до 60 дни след приемане на акт 19.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
К1 - цена - 60 точки.
К2 - срок на изпълнение - 15 точки. Срока за изпълнение на
поръчката да не е повече от 120 дни от датата на плащане на
аванса и след подписване на договора.
К3 - гаранционен срок - 5 точки.
К4 - опит и технически възможности за изпълнение на поръчката 20 точки. Показател за оценка К4 се разделя на два
подпоказателя : К4-1 - опит - 15 точки - Оценката се определя от
подадената от участника декларация за изпълнени договори за
последните 3(три) години в изпълнение на строителство и ремонти
в лечебни заведения за болнична помош, при 0(нула) договори
участника получава 0(нула) точки за показател за оценка К4-1; К4
-2 - 5 точки - брой персонал , не по-малко от 50 човека декларация от НАП за сключените договори.
Срок за получаване на офертите
Дата: 30/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 15:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
* Офертата да съдържа предложения, съгласно показателите за
оценка, както и финансовата оферта да не е по-висока от обявения
финансов ресурс.
* За изпълнител на ремонтните дейности ще бъде избран един
участник.
* Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане
на обществената поръчка участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,
за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
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система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от
Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс;
2. е обявен в несъстоятелност;
3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с
обявените условия и изисквания в настоящата документация за
участие;
5. за когото са налице обстоятелствата посочени в чл.47,
ал.2,т.1,2 и 3 и ал.5 от ЗОП.
• Когато участник в процедурата за възлагане на обществената
поръчка предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнението
на същата, изискванията описани по-горе се прилагат и за
подизпълнителите. В този случай участникът в процедурата поема
изцяло отговорността за посочените в офертата условия,
изпълнението на съответния договор и гаранционното поддържане на
строителните и монтажните работи, извършени от подизпълнителя.
• Подизпълнителят е длъжен да представи декларация – съгласие за
участие в поръчката в това си качество.
* На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.
Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54 е представена
спецификация за количеството и видове дейности за изпълнение по
настоящата процедура.
* Отваряне на представените оферти : 06.01.2015г., 13:00часа, на
адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма
войвода” № 2.
* Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа
на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата
покана, обявен на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54 и след представяне на
необходимите документи от страна на класирания на първо място
участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/12/2014 дд/мм/гггг
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