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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: 1 

Възложител: Директорът на СУ „Желязко Терпешев“ гр.Любимец 

Поделение  [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 5696 

Адрес: гр.Любимец, бул.Одрин №67 

Лице за контакт Мария Станкова 

Телефон: 0886 319306 

E-mail: sou_jt@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

Обект на поръчката: 

[x] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Вътрешен ремонт на 16 класни стаи и 3 коридора на 1-ви и 2-ри етаж в 

сградата на  СУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец. 

Кратко описание: . Ремонт на  16 класни стаи и 3 коридора 

Във всички класни стаи и коридори, предвидени за ремонт , трябва да се свали 

компрометираната мазилка и да се положи нова, след което да се грундират с контактен грунд, 

шпакловат и двукратно да се  боядисат.  

Боядисването е с блажна боя по стени на височина до 1,50 м. от пода и с латекс по стени и 

тавани. По ръбовете на стените се монтират алуминиеви ръбохранители. 

Да се запазят съществуващите осветителни тела като се подмени инсталацията до тях до 

контактите и ключовете. Да се монтират по 3/три/ контакта в стая. 

 Монтаж на нов ламиниран паркет и  монтиране на нови первази – покрай стените. 

Монтаж на окачен таван в кабинетите на втория етаж. .  

 В трите коридора (два , от които Г-образни и един на входа) да се свали компрометираната 

мазилка, да се подмени изцяло инсталацията до таблото. 

След възстановяване на мазилката да се грундира с контактен грунд,шпакловат и двукратно 

боядисат с латекс. 

Да се оформи цокъл с устойчива цветна мазилка на височина 1.50 м. От пода 

Изборът на всички цветове и материали се извършва след одобряване от възложителя на 

предоставени мостри и каталози. 
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Да се запазят осветителните тела и да се подменят ключовете и контактите като се поставят по 6 

контакта в коридор, на височина не по-малка от 1.80м. 

Същите ремонтни дейности да се изпълнят и по стълбището между I-ви и II-ри етаж. 

Място на извършване: Сградата на СУ „Желязко Терпешев“ гр.Любимец,бул.Одрин №67 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 150 000 лв. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  Възложителят задължително отстранява участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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 от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението 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; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 

от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Пояснение: „Конфликт на интереси” по смисъла на § 2, т.21 ЗОП е налице, когато възложителят, 

негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 

подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултат от 

нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ и за който 

би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

 Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи. Лицата са посочени в чл. 40 от ППЗОП. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът и/или третото лице 

и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва 
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да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ съгласно чл. 137, ал. 

1, т. 3, б. „в” от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранен 

участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка по 

установяване. 

Икономическо и финансово състояние:  Участникът трябва да притежава валидна застраховка 

„Професионална отговорност при строителство”, с минимален праг, отговарящ на групата и 

категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива 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 им. За 

участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171а, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника. 

Технически и професионални способности: Участникът да  е изпълнил поне 2 (две) СМР с 

предмет  идентичен или сходен* с дейностите, включени в предмета на поръчката, през 

последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата; 

Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти и персонал за изпълнение на 

дейностите: 

1. Технически ръководител на строително-монтажни и ремонтни работи

2. Координатор по безопасност и здраве

3. Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи

 Участникът да има внедрена система за управление на околната среда  ISO 14001:2004 или 

еквивалент с обхват строителни / ремонтни дейности. 

Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008/9001:2015 или 

еквивалент с обхват строителни/ремонтни дейности. 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:1. Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни)    Тежест: 20  

2. Мерки за управление на рисковете      Тежест: 30 

3. Предлагана цена     Тежест: 50 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.08.2018г.         Час: (чч:мм) 16:00 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.09.2018г.         Час: (чч:мм) 16:00 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 06.08.2018г. в 11:00 часа 

Място на отваряне на офертите: СУ „Желязко Терпешев“, бул.Одрин № 67 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не     

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 Към датата на публикуване на настоящата обява не е осигурено финансиране, предвид което и 
съгласно чл.114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. 
В този случай всяка от страните маже да поиска прекратяване на договора без предизвестие 
след изтичане на двуседмичен срок от сключването му. 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му без ДДС 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 20.07.2018г. 

Възложител 

Трите имена: Мария Стефанова Станкова 
Длъжност: Директор 


