
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: h p://www.aop.bg

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

Номер на обявата: 20

 

Възложител: Община Балчик
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00479
Адрес: пл. 21-ви септември - 6
Лице за контакт: Милен Йорданов – ст. юрисконсулт
Телефон: 0579 71036
E-mail: mayor@balchik.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката:  Основен ремонт на сградата на Общинска данъчна служба

гр. Балчик, Община Балчик.

 
Кратко описание: Основен ремонт на сградата на Общинска данъчна служба  гр.

Балчик, Община Балчик.
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Място на извършване: Община Балчик
 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 200000 лв.  ]
 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] 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:  Качествено и при спазване на технологичните правила

за  този  вид  дейност.  Вложените  материали  при  извършване  на  предмета  на  поръчката,

включително строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към

строителните  продукти  съгласно  “Наредба  за  съществените  изисквания  и   оценяване

съответствието  на  строителните  продукти”.  Съответствието  се  удостоверява  по  реда  на

същата наредба.

1 Технически възможности -  Минимални изисквания:

 Участникът следва да притежава: 

 Списък - декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за

изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на настоящата

документация.

  

2. Изискуеми документи и информация: 

 Кратка анотация за досегашната дейност на участника. 

 Списък на техническите  лица,  които  участникът  ще използва при  изпълнението на

обществената поръчка .-технически ръководител строителен инженер с 10 год. стаж  с

обект подобен като поръчката 

 Да  притежава  валидна  застрахователна  полица  на  „Застраховка  за  професионална

отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

Декларация относно гаранционните срокове при изпълнение на строителните и монтажни

работи  (Забележка:  Да не  е  по-малък от минималните гаранционни  срокове,  съгласно
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изискванията на Наредба №2/2003г. на МРРБ).

]
 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: []Списък на техническите 
лица, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка

 
Икономическо и финансово състояние: [……]
 

Технически и професионални способности: [Списък-декларация за техническото

оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в

съответствие с изискванията на настоящата документация.
]
 

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: [Цена за изпълнение ]                                            Тежест: [ 30  ]
Име: Техническо предложение                                         Тежест : 40
Име: Срок на доставка и монтаж                                 Тежест: 20
Име: Срок за реакция при рекламация                         Тежест 10 
 
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25.10.2017]                      Час: (чч:мм) [16:00]
 
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [……]                      Час: (чч:мм) [……]
 90 календарни дни
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.10.2017]    Час: 10:00
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Място на отваряне на офертите: [Сградата на Община Балчик]
 

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): [……]
 
 
 
 

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [10.10..2017]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Добрев Ангелов]
Длъжност: [Кмет на Община Балчик]
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