АГЕНЦИЯ ПО О БЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 Софии, ул. "Леге" 4

А О П

e-mail: aop(£>aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

О БЯ ВА
за общ ествена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: Mix. №304/15.03.2019г.

Възложител: Върховен административен съд
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00048 ]
Адрес: гр. София-1301,бул. „Александър Стамболийски“ № 18
Линс за контакт (може и повече от едно лица): Красимира Георгиева - експерт обществени
поръчки
Телефон: 02/9404387
E-mail: K.Georgicva@sac.justice.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [J 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
[J Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Подобряване на експлоатационната годност на
УБ
„Лозенеи,“на ВАС в с. Лозенец, община Царево
Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ в
УБ“Лозенец“ на ВАС ,с Лозенец,община 1{арево.
Видовете и количеството СМР/СРР са подробно описани в Техническата
спецификация.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)45000000
О писание: Строителни и монтажни работи

Кратко описание:
Предметът на поръчката включва избор на изпълнител на строителството на обект:
“Подобряване на експлоатационната годност на УБ „Лозенец“на ВАС в с.
Лозенец, община Царево “.
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Място на извършване: с. Лозенец, община Царево, област Бургас, ул. „Черно море" Учебна база
на Върховния административен съд.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 74 S46 лв. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиции: [ ]
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: От участие в обществената поръчки се отстранява
участник за когото:
1.3а когото е налице кое и да е обстоятелствата по чл. 54,ал. I, т. 1,2,, 3,4,5 и 7 от
ЗОП.
2..Когато участникът не е представил някои от документите, предвидени в
настоящите указания или не отговаря на поставените критерии за подбор:
3.
Когато участникът е представил оферта,която е непълна или не отговора на
предварително обявените условия в тази документация, или не се съобрази с
изготвените от възлож ителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето
им.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност
l.H a основание чл. 60 от ЗОН, участниците следва да се вписани в Централния
професионален регистър на строителя, а чуждестранните лица - в аналогични регистри
еъгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, което им
позволява да изпълняват строителство на обекти за довършителни архитектурни СМР,
съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален
регис тър на строителя.
11оди з пълнител и, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези
съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще
изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦРП на строителя за
изпълнение на съответния строеж.
Документи за доказване на годността/ правоспособността/ за упраж няване
на професионална дейност:
За
доказване
на годността/правоспособността/
за
упражняване
на
професионална дейност на участниците се представя:
1. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на
строителя,което им позволява да изпълняват строителство на обекти за довършителни
архитектурни СМР, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя- копие от удостоверение и валиден талон към
него.
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И кономическо и финансово състоипие:

1.
Участникът да притежава и поддържа за целия период на изпълнение на
договора валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на
територията /ЗУ I / за професионална отговорност предназначена за строителство по
смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5,ал.2,т.4 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховка за
професионална отговорност следа да бъде чл .171
от ЗУТ. За участник
установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална
отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУ Г, но направена
съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице,както и в случаите.когато се ползва подизпълнител,
застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума,
както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със
строителството.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своего икономическо и
финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за
подходящ.

Технически и професионални способности:
Възложителят определя критерии, въз основа на които да установите
участниците разполагат с необходимите човешки ресурси, при спазване на подходящ
стандарт за качество. Възложителят изисква от участниците :
1. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката,както следва:
1.1. Технически ръководител па обекта, както следва:
S

Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано
висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или
„архитект“,или лице със средно образование с четиригодишен курс на
обучение
и
придобитата
професионална
квалификация
в
областите“Архитектура и строителство“ или „ Техника“. Техническа
правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при
условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай,когато
притежава диплома,легализирана по съответния ред, и когато отговаря на
изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен
инженер,архитект или строителен техник,който ръководи строителните
работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163,ал.2, т. 1-5 от
ЗУГ;
1.2. Специалист по безопасност и охрана на труда- координатор по
безопасност и здраве притежаващ Удостоверение по чл. 5,ал.2 от Наредба № 2 от
2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи.
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от
предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица/един
експерт не мож е да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип/.
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2. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно
стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица.които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по
акредитация“ или друг национален орган по акрсдитация,който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация. за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,
установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не с имал достъп до
такива сертификати или е нямал възможността да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да
докаже, предлаганите мерки са еквиваленти на изискваните.
3. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда
съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с предметен обхват
„строителство“.
Сертификатите трябва да са издадени от независими липа,които са акредитирани
по съответната серия свропсйски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба
по акредитация“ или друг национален орган по акредитация,който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,
установсни в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до
такива сертификати или е нямал възможността да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да
докаже, предлаганите мерки са еквиваленти на изискваните.
4.У частникът следва да има опит в строително-ремонтни работи с предмет,
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване
на заявлението или на офертата - за строителство.
М инимални ниво
Участникът трябва да е изпълнил минимум една дсйност с предмет, идентичен или
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено за последните 5 /пет/
години, считано от датата на подаване на офертата
Забележки:
За дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ще се
считат дейности свързани със строително ремонтни работи които в к л ю ч ват най-м алко
следните видове довърш ителни СМ Р, посочени в техническата спецификация на
поръчката: Възстановяване подови настилки; Възстановяване на стенни облицовки по
коридори и фоайета; Подмяна на дограми; Тоалетни възли; Шпакловане и боядисване
на мазилки.
В ъзлож ителят не постави изискване за обем.
Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените дейности от
всички членове в обединението.
Забележка: „изпълнена“ е тази строителна
дейност,чието изпълнение е
приключило в рамките на заложения от възложителя период,независимо от датата на
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възлагането й.
5.Участникът следва да разполагат със собствени или наети инструменти,
съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.
За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се
представят един или няколко от следните документи и доказателства във връзка с
поставените изисквания:
1. Списък па персонала,които ще изпълнява поръчката и /или па членовете па
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в които е посочена
професионалната компетентност на лицата.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не сс изискват документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация,ако такава декларация има правно значение според
закона на държавата, в която с установен. Когато клетвената декларация няма правно
значение според съответния национален закон,участникът представя официално
заявление, направено пред съдебен или административен орган,нотариус или
компетентен професионален или търговски орган в държавата,в която той е установен.
Ако участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,“
Списъкът“ се попълва само от онези членове в обединенисто,чрез които обединението
доказва,че отговаря на поставените критерии за подбор.
2.Копие от сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на
качеството.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице,гореиосочения валиден сертификат или
еквивалентен, предоставят онези
участници в обединението,които ще изпълняват дейности по строителство и съобразно
разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е.само онези членове на обсдинснието/консорциума/неюридическо лице/,които
при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по
строителството, представят валиден сертификат или еквивалентен.
3. Копие от сертификат, издаден от акредитирано лице, за опазване на
околната среда.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице,горепосочения валиден сертификат или
еквивалентен, предоставят онези
участници в обединението,които ще изпълняват дейности по строителство и съобразно
разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/ консорциума/неюридическо
лице/,които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите
ио строителството, представят валиден сертификат или еквивалентен.
Възлож ителят мож е да fie приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице,което има интерес, които
мож е да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закопа за противодействие на
корупцията и за отнемане па незаконно придобитото имущество.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват па капацитета па
трети лица, независимо
от правната връзка меж ду тях, по отношение на
критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите
способности и професионалната компетентност.
По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета па трети лица само ако лицата, с
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чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да
мож е да докаже, че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за
поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване на процедурата- следва да се представят
съответните документи, посочени по-горе, чрез които се доказва това. Възлож ителят
изисква от участника да замени посоченото от него трето лице,ако то не отговаря на
някое от условията.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица,той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на
трети лица при спазване на условията по-горе.
Всяко трето лице, на чиито капацитет се позовава участника, представя отделни
документи, с които се доказва липсата на основания за отстраняване и
съответствието на третото лице с
критериите
за подбор, съобразно
капацитета/ресурсите, който то ще предостави на участника за целите на
изпълнението на настоящата обществена поръчка.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,
които ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива
4.
За доказване на
професионалния си опит участникът представя нарочен
Списък с основни договори/ по образец/, както и референции за добро изпълнение на
един от посочените в списъка договори. Референцията следва да бъдат представена
в оригинал или заверено копие.
5.
Участникът в специална декларация посочва собствени или наети инструменти,
съоръжения и техническо оборудване, с които разполага за изпълнение на поръчката.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
11 Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чияго основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
(] Изпълнението па 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
[J Разходи и качествени показатели
[ | Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
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Име: Показател -1- Цена за изпълнение на строителството на обекта
Име: Показател -2- Срок за изпълнение на строителството на обекта

Тежест: 70 точки
Тежест: 30 точки

Срок за получаване на офертите:
Дата: 28 март 2019 г.
Час: 12:00 часа
Офертите са подавач в съдебната сграда на ВЛС в гр. София, бул.“ Александър Стамболийски“
№18. в Регистратура- сгая 1а, партер.
Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от датата на представяне на
офертата.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 29 март 2019 г.
Час: 10,30 часа
Място на отваряне на офертите: Сградата на Върховния административен съд в гр.София. бул. „
Александър Стамболийски“ № 18, съдебна зала № 3, трети етаж.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка с във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [XJ Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [....... ]

Друга информация (когато е приложимо):
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен
за изпълнител, да предостави
актуални
документи,
удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
1. Гаранция за участие в способа за възлагане - не се предвижда.
2. Условия и размер на гаранция за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване
на договора представя гаранции за изпълнение в размер на 5% от стойността на
договора за изпълнение на поръчката без ДДС.
При определяне на изпълнител:
. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
а)
парична сума, платима по следната банкова сметка
административен съд

на

Върховния

Ьанка : Инвестбанк АД,
Банкова сметка: IBAN BG 54 IORT 8094 3300 3005 00
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BIC: В 1C: IORTBGSF
В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен
протоколът за определяне на изпълнител на поръчката.
б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на
договор, издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 13 месена от датата на
сключване на договора.
в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя, валидна най-малко 13 месеца от датата на
сключване на договора.

Всички нормативно определени в Закона за обществените поръчки и Правилника
за прилагане на ЗОП документи/ Техническа спецификация, проект на договор,образци
на документи и др./ и съобщения са обявени и ще се обявяват в профила на купувача на
BAChttp://www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile

Дата на настоящата обява
Дата: 15.03.2019 г.________

Възложител Георги Златев Чолаков
Трите имена: -пДлъжносг: Председател на Върховния административен съд
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