О Б Щ И Н А - Р А Д О М И Р
ОБЛАСТ–ПЕРНИК
пл.”Свобода” 20, тел. (359) 0777 824 90, факс (359) 0777 825 02, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Община Радомир на основание чл. 101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки Ви кани
да представите оферта за: „Извършване на възстановителни работи, укрепване и частична
реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир”,
до 17,00 часа на 15.12.2012г. Офертата се представя на адрес: гр.Радомир, пл. Свобода
№20 в деловодството на Община Радомир, в запечатан непрозраен плик с надпис –
предмета на поръчката.
1. Наименование и адрес на възложителя: община Радомир, град Радомир, пл.
„Свобода” №20, тел.: 0777 824 90, Факс: 0777 825 02, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg.
2. Описание на предмета на поръчката: „Извършване на възстановителни работи,
укрепване и частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр.
Радомир”.
В предмета на поръчката е включен обект претърпял щета в резултат на природно
бедствие настъпило на 22.05.2012 г.
За сградата, подпорните стени и оградата на училищния двор е извършено
конструктивно обследване и е изготвен технически проект за ремонтно възстановителни
работи и укрепване на сградата и оградата на училищния двор.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 250 575,11лв. без ДДС.
3. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
3.1. Съществуващо състояние на обекта:
Училището е строено през 1960-1965г и е в експлоатация от 1967г. Представлява
конструктивна система с масивна скелетно-гредова конструкция с полагане подови панели
тип „спирол“. Осовата мрежа е развита през 3м. Изградени са три корпуса отделени с
делатационни фуги. Централната част е триетажна без сутерен. Едното крило е едноетажно
без сутерен, а другото е двуетажно със сутерен. По време на проектирането на сградата през
1960-1965г. Не е имало сеизмично райониране и не предвидено такова.
Вследствие земетресението от 22.05.2012г. с магнитут 5,8 по скалата на Рихтер се
появиха деформации по сградата на училището. От направения оглед на сградата се
констатира следното:

3.1.1. Най-силно засегнат е централният корпус на сградата.Конструкцията му е
едноотворна триетажна стомано-бетонова рамка с отвор 10,00м. през 3,00 м. в надлъжна
посока. Покривът е плосък. Стените са тухлена зидария.
3.1.2. Основните пукнатини и деформации се конктатират в тухлените зидове напречни и
надлъжни от първия етаж на централното тяло и намаляват към третия етаж. Те са следните:
 Хоризонтална пукнатина по цялата дължина на преградните тухлени стени от
класните стай с различна ориентация.
 Пукнатини в циментовата мозайка по коридорите.
 Констатират се пукнатини при ъглите плочите и гредите.
 Не са констатирани пукнатини или деформации при огледа на колоните и
свързващите ги ригели.
3.1.3. В най-голяма степен е увреден средния корпус, разположен на две делатационни
фуги. Делатационните фуги са изпълнени между носещата скелетно-гредова конструкция на
съседните корпуси, но напречните зидове на тези места са изградени неправилно върху тях.
3.2.Ремонтно-въстановителни работи
Мерките по въстановяване и укрепване на напуканите стени в средния корпус
предвиждат тяхното незабавно събаряне и преизграждане на посочените в проекта места. От
направеното към момента на обследването е видно, че въпреки получените увреждания и
деформации, носещата конструкция на сградата е надеждна.
Към предвидените за извършване деиности по ремонто-въстановителните и
укрепващи дейности е необходимо да се добавят за изпълнение специфични работи по
укрепването на конструкцията - т.е. реконструкция:










Събаряне на част от тухлените зидове по напречната ос.
Анкериране на фусовете за укрепващата колона
Зидане на тухлена зидария с плътни тухли на варо-циментов разтвор
Монтиране на армировката за колоната
Кофриране на колоната на височина не по-голяма от 1,6м
Бетониране до кота 1,50м
Кофриране на колоната до долен ръб греда.
Кофриране на остатъка от стената до долен ръб греда.
Бетониране на остатъка от колоната в едно с стената.
Не се изпълнява едновременно въстановяване на повече от една носеща стена.

Всички конструктивни изчисления и характеристики са дадени в работния проект –
част „Конструктивна”. Строително-монтажните работи са съгласно приложената
количествена сметка.
Строително-монтажните работи по част „Конструктивна” да се извършват в
технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид
нормативните изисквания, действащите в страната стандарти и работния проект.
При изпълнението на всички видове строително-монтажни работи да се спазват
изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове дейности.
Всички строителни дейности трябва да се извършват и отчитат съгласно „Правилника за
изпълнение и приемане на СМР” и изискванията на Закона за устройство на територията.
Да се спазва технологическата последователност на строителните процеси, както и
съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта.
2

Преди започване на СМР съвместно с Възложителя да се изготви план-график за
организация и изпълнение на строителството.
Изисква се качествено изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи, както и
използване на качествени материали. Вида и качеството на всички влагани материали и
уреди да се съгласуват писмено с Възложителя, като всеки материал и уред трябва да бъде
придружен от сертификат за произход и качество. Възложителят има право да избира вида и
качеството на влаганите материали.
Всички видове строително-монтажни дейности да се изпълняват съобразно проектните
изисквания. Промени и допълнения се допускат само с изричното съгласие и по предписание
на Възложителя или на проектанта и Възложителя .
Допълнителни работи могат да бъдат изпълнявани само за сметка на отпадането на
видове и/или количества на предвидени в сметките работи. Отпадането на вид и/или
количество работа става само с изричното съгласие на Възложителя или на проектанта и
Възложителя.
Персоналът на Изпълнителя трябва да се състои само от обучени и правоспособни хора.
Всички дейности, свързани с безопасността и здравето по време на изпълнението на
обекта да се извършат по приложения ПБЗ.
Строително-монтажните работи да се извършват в технологическа последователност и по
етап, съгласно ПБЗ от работния проект във връзка с безопасността и здравето по време на
изпълнението на обекта.
Ориентировъчна количествена сметка
ФАЗА : Т П
ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№
по
ПСД
1

Видове Строително - Монтажни Работи

Ед. мярка

Количество

2

3

4

Корпус " А "
1

Направа подова настилка от гранитогрес
м2

87,00

2

Изкърпване с гипсова шпахловка по тавани 30%

м2

26,10

3

Направа на фаянсова облицовка по стени
с Н = 3.40 м.

м2

435,93

4

5
6

7
8

Леки преградни стени м/у санитарните
клетки от влагоустойчиви дървесни
плоскости
Направа подова настилка от паркет
Боядисване с латекс
по тавани :
по стени :
Направа вътрешна мазилка по тухлени стени
Направа гипсова шпахловка по нови стени както т.3

3

м2
м2

101,01
991,60

м2
м2

1175,30
1835,10

м2

866,57

м2

866,57

9

Направа вътрешна мазилка по бетонови
повърхности

м2

90,84

м2

587,70

м2
м2

2066,40
1017,86

м2
м2

152,40
152,40

м2

350,56

Корпус " Б "
1
2

Направа подова настилка от паркет
Боядисване с латекс
по тавани :
по стени :

Корпус " В "
1

Направа подова настилка от гранитогрес

2
3

Латекс по тавани
Направа на фаянсова облицовка по стени
с Н = 3.40 м.
Леки преградни стени м/у санитарните
клетки от влагоустойчиви дървесни
плоскости

4

м2
174,71

ФАЗА : Т П
ЧАСТ : КОНСТРУКЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№
по
ПСД
1

1

Видове Строително - Монтажни Работи
2

3

Събаряне и възстановяване на стени от плътни
тухли на р-р М5

м3

2

Направа на нова стени от плътни тухли на р-р М5

3
4

Възстановяване на стени чрез шприцоване
Събаряне и възстановяване на преградни стени
от тухли " Поротерм "

5
6
7

8

Ед. мярка Количество
4
70,61

м3
м2

22,24
721,17

м3

53,72

м3

35,40

м1

113,08

Кофраж
Бетон В20
Арматура
Направа на стоманобетонни колони с р/ри 25/30
см. - 3 бр.

м2
м3
кг.

97,44
6,96
928,47

Кофраж
Бетон В20
Арматура

м2
м3
кг.

28,55
1,89
171,42

Направа на нови стени от тухли " Поротерм "
Възстановяване на делатационна фуга по
детайл №1
Направа на стоманобетонни колони с р/ри 25/40
см. - 13 бр.

4

9

10

11

12

13

Детайл на армирана бетонова настилка с
дебелина 10 см. в класни стаи ; ( лист 11/11 )
изкоп на слаба основа
обратен насип от уплътнена баластра
бетон В15 за настилка :
Направа на стоманобетонни колони с р/ри 25/25
см. - 4 бр.

м3
м3
м3

105,00
84,00
21,00

Кофраж
Бетон В20
Армировка
Направа на стоманобетонни пояси с р/ри 25/25
см. ; по оси 2 и 8

м2
м3
кг.

16,20
1,01
75,68

Кофраж
Бетон В20
Армировка
Доливане(допълване) на стени и колони до греди
с височина h=10 см.

м2
м3
кг.

3,87
0,32
36,47

Кофраж :
Бетон В20 :
Подпиране на таванската(подова) конструкция
посредством греда разположена напречно на
панелите, успоредно на рамките с телескопични
подпори стъпили върху греди

м2
м3

50,40
12,60

м1

504,00

14

Осъществяване на връзка между стена и колона по детайл №2 Анкери 2 N 12 х 70 през 55 см.

кг.

344,47

15

Осъществяване на връзка между колона с под и
таван - по детайл №3 и №4

кг.

436,32

м1

235,60

м3
м2
м3

0,50
6,03
1,44

м2

6,81

16
17

18

Обработка на делатационни фуги - по детайл №1
Направа подпорна стена с размери L = 3,00 м.,
H = 0,90 м.
Изкоп :
Кофраж :
Бетон В15 :
Направа на мозайка по подпорна стена и шапка с
водобрани

ФАЗА: ТП
ЧАСТ: В и К
№

Видове Строително - Монтажни Работи

Мярка

Количество

РАЗДЕЛ А: ДЕМОНТАЖНИ ВК - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1.Водопровод
1

Демонтаж на поцинковани тръби1/2"

м

101

2

Демонтаж на поцинковани тръби 3/4"

м

207

3

Демонтаж на поцинковани тръби 1"

м

17

5

4

Демонтаж на поцинковани тръби 2"

м

71

5

Демонтаж на топлоизолация за 1 /2"

м

101

6

Демонтаж на топлоизолация за тръби 3/4"

м

207

7

Демонтаж на топлоизолация за тръби 1"

м

17

8

Демонтаж на топлоизолация за тръби 1 1/4"

м

44

9

Демонтаж на топлоизолация за тръби-2"

м

71

10

СК обикновен 1/2",без изпразнител,демонтаж

бр

83

12

СК обикновен 3/4",без изпразнител,демонтаж

бр

23

15

СК шибърен 1/2",без изпразнител,демонтаж

бр

5

19

СК обикновен 3/4",с изпразнител,демонтаж

бр

4

20

СК обикновен 1",с изпразнител,демонтаж

бр

2

26

ПК комплект,демонтаж(с касета)

бр

17

28

Укрепители за водопровод-ВВК,демонтаж

бр

160

29

Смесителни батерии-стенни,демонтаж

бр

65

РАЗДЕЛ Б: НОВИ В и К - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1.Водопровод
1

Изкоп в земна почва

м3

20

2

Обратно засипване

м3

12

3

Трамбоване на пластове през 20см.

м3

20

4

Пясък за укрепване на тръбите

м3

8

5

Извозване на излишната пръст(до 8km)

м3

8

6

Доставка и монтаж на РE HD тръби ф25,РN 10 в готов изкоп

м

3

7

Доставка и монтаж на РE HD тръби ф32,РN 10 в готов изкоп

м

6

9

Доставка и монтаж на РE HD тръби ф63,РN 10 в готов изкоп

м

3

9

Доставка и монтаж на РР тръби ф20х2,8,РN 16

м

85

10

Доставка и монтаж на РР тръби ф20х3,4,РN 20

м

14

11

Доставка и монтаж на РР тръби ф25х3,5,РN 16

м

121

12

Доставка и монтаж на РР тръби ф25х4,2,РN 20

м

74

13

Доставка и монтаж на РР тръби ф32х4,6,РN 16

м

17

14

Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2"

м

71

15

Топлоизолация за тръби ф20,доставка и монтаж

м

22

16

Топлоизолация за тръби ф25,доставка и монтаж

м

11

17

Топлоизолация за тръби ф32,доставка и монтаж

м

17

18

Топлоизолация за тръби-2",доставка и монтаж

м

71

19

Компенсатори за тръби ф20,доставка и монтаж

бр

7

20

Компенсатори за тръби ф25,доставка и монтаж

бр

4

21

бр

6

м

10

23

Компенсатори за тръби ф32,доставка и монтаж
Гъвкави тръби в изолация ф20,студена вода,доставка и
монтаж
Гъвкави тръби в изолация ф20,топла вода,доставка и
монтаж

м

10

24

СК обикновен ф20,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

83

25

СК обикновен ф25,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

13

26

СК шибърен ф20,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

7

27

СК шибърен ф25,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

11

28

СК обикновен ф20,с изпразнител,доставка и монтаж

бр

1

29

СК обикновен ф25,с изпразнител,доставка и монтаж

бр

4

22

6

30

СК обикновен ф32,с изпразнител,доставка и монтаж

бр

2

31

ПК комплект,доставка и монтаж (с касета)

бр

17

32

Укрепители за водопровод-ВВК,доставка и монтаж

бр

161

33

Стенни смесителнаи батерии,доставка и монтаж

бр

65

34

Изпитване на водопровода

м

404

35

Вземане проби от ХЕИ

бр

3

36

Промиване на водопровода

м

404

37

Питейни фонтанки стенни,доставка и монтаж

бр

21

38

Ел.бойлер V=80л. хоризонтален,доставка и монтаж

бр

1

39

Ел.бойлер V=80л. вертикален,доставка и монтаж

бр

1

40

Ел.бойлер V=50л. ,доставка и монтаж

бр

1

41

Ел.бойлер V=10л. ,доставка и монтаж

бр

11

1

2.Канализация
Демонтаж на каменинови тръби ф150 ,в готов изкоп,в
сграда

м

28

2

Демонтаж на чугунени тръби ф104 ,в сграда

м

123

3

Демонтаж на РVС тръби ф50,в сграда

м

156

4

Демонтаж на укрепители за канализация

бр

153

5

Демонтаж на кухненска мивка

бр

8

6

Демонтаж на изливник

бр

3

7

бр

59

8

Демонтаж на тоалетни мивки среден формат,
Демонтаж на клозетно клекало с вископромивно клозетно
казанче

бр

41

9

Демонтаж на Вентилационни шапки за отдушник ф100

м

10

10

Демонтаж на ПСф50

бр

22

РАЗДЕЛ А: ДЕМОНТАЖНИ ВК - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

РАЗДЕЛ Б: НОВИ В и К - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
2.Канализация
1

Изкоп в земна почва

м3

25

2

Обратно засипване

м3

13

3

Трамбоване на пластове през 20см.

м3

25

4

Пясък за укрепване на тръбите

м3

12

5

м3

12

м

28

7

Извозване на излишната пръст
РVС тръби ф160 повишена якост,в готов изкоп,в
сграда,доставка и монтаж
РVС тръби ф110 повишена якост,в сграда,доставка и
монтаж

м

96

8

РVС тръби ф110 ,в сграда,доставка и монтаж

м

27

9

РVС тръби ф50 ,в сграда,доставка и монтаж

м

156

10

бр

136

бр

17

12

Укрепители за ВКК,доставка и монтаж
Укрепители за хоризонтална канализация,доставка и
монтаж
Кухненска мивка,еднокоритна с крило-ляво, в/у
СКШ,доставка и монтаж

бр

3

13

Изливник,доставка и монтаж

бр

3

14

Тоалетни мивки среден формат,доставка и монтаж
Клозет с нископромивно клозетно казанче,с горно
оттичане,доставка и монтаж
Клозетно клекало с нископромивно клозетно казанче,
,доставка и монтаж

бр

59

бр

7

бр

34

6

11

15
16

7

17

Вентилационни шапки за отдушник ф100,доставка и
монтаж

м

10

18

Тръби ф100,устойчиви на UV лъчи,доставка и монтаж

м

10

19

Изпитване на канализация

м

307

20

ПСф50,доставка и монтаж

бр

36

Извършване на възстановителни работи, укрепване и частична реконструкция на
сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир ще се извърши до осигурено
финансиране за обекта, съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата.
Длъжностните лица назначени от Възложителя ще преценяват приоритеите, по които ще се
извършат строително - монтажните работи по изпълнение на обекта.
Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на
строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, отговарящи на изискванията в
българските и/или европейските стандарти.
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички вложени в
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.
Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени
със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и
декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона
за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към
него.
Временно строителство.
Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си
строителна база на място, посочено от Възложителя.
В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за
изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на
строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за
всякакви злополуки, които се случват там.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка,
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за
изпълнение на строежа.
По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да
спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по
всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената
на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на
строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в страната по
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други
свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни
документи за строителство.
При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
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След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен да
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация
и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.
1. Закон за устройство на територията.
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти.
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
4. Изисквания към кандидатите.
4.1. Право да подаде оферта има всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по
Търговския закон, което:
4.1.1. Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в
несъстоятелност;
4.1.2. Не е осъждано/ член на управителните органи не е осъждан за престъпление против
финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за
подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако
не е реабилитиран;
4.1.3. Не е в ликвидация;
4.1.4. Няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци;
4.1.5. Не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
4.1.6. Няма парични задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове;
4.1.7. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;
4.1.8. Притежава технически възможности за изпълнение на поръчката и персонал, който
удостоверява възможностите за изпълнение на поръчката с представяне на следните
документи:
- списък на собствена и наета, строителна техника и механизация, необходими за
изпълнение на поръчката;
- списък на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта на поръчката,
придружен с документи за професионална квалификация, изискваща се от естеството на
видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж, автобиографии, декларация за
разположение или копия на трудови договори;
- Удостоверение от Камарата на строителите, че участникът е вписан в Централeн
професионален регистър на строителя, издаден съгласно Закона за камарата на строителите,
обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. за трета категория
строежи, Валидно към момента на подаване на офертата, заверено от кандидата копие
„Вярно с оригинала” с подпис и печат;
- Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години,
придружен от препоръки за добро изпълнение; тези препоръки да посочват стойността,
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датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в
съответствие с нормативните изисквания;
- Списък и данни на ръководния инженерно техническия състав, които ще управляват
изпълнението на поръчката съгласно изискванията, придружен с автобиографиите им,
Декларация за разположение или копие на трудови договори и приложени доказателства за
квалификация и професионален опит;
Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит
на лицата са:
- Копие от дипломи за завършено образование;
- Копия от длъжностни характеристики, трудови книжки, граждански договори и
други удостоверяващи професионалния опит на лицата.
4.2. Обстоятелствата по т.4.1.2 до 4.1.7 се удостоверяват с декларации по приложен образец
към поканата за подаване на оферта.
5. Срок и място на изпълнение:
5.1. Срок на изпълнение – съгласно офертата на участника
5.2. Място на изпълнение – гр. Радомир.
6. Изготвяне на офертата.
6.1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията,
обявени от Възложителя;
6.2. Офертата следва да съдържа:
6.2.1. Данни, индивидуализиращи кандидата: трите имена, ЕГН и адрес на
физическото лице, съответно - наименование, седалище и адрес на юридическото лице, както
и данни за регистрация по ТЗ.
7. Срокът за валидност на офертата се определя на 30 дни от крайния срок за
подаването им;
8. Офертата се представя в деловодството на община Радомир, град Радомир, пл.
„Свобода” № 20, в запечатан непрозрачен плик с надпис - предмета на поръчката,
наименование на оферента с посочени адрес, телефон, по възможност факс и e-mail, като
кандидатът задължително прилага:
8.1. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията към
Министерство на правосъдието или ЕИК;
8.2. Доказателства за техническа възможност за изпълнението на поръчката и
професионален опит, а именно:
- списък на собствена и наета, строителна техника и механизация, необходими за
изпълнение на поръчката;
- списък на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта на поръчката,
придружен с документи за професионална квалификация, изискваща се от естеството на
видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж, автобиографии, декларация за
разположение или копия на трудови договори;
- Удостоверение от Камарата на строителите, че участникът е вписан в Централeн
професионален регистър на строителя, издаден съгласно Закона за камарата на строителите,
обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. за трета категория
строежи, Валидно към момента на подаване на офертата, заверено от кандидата копие
„Вярно с оригинала” с подпис и печат;
- Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години,
придружен от препоръки за добро изпълнение; тези препоръки да посочват стойността,
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датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в
съответствие с нормативните изисквания;
- Списък и данни на ръководния инженерно техническия състав, които ще управляват
изпълнението на поръчката съгласно изискванията, придружен с автобиографиите им,
Декларация за разположение или копие на трудови договори и приложени доказателства за
квалификация и професионален опит;
Минимални изисквания:
- Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя
(обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г.) за трета категория строежи в съответствие със строежите
включени в предмета на поръчката. В Случай, че участникът участва като
обединение/консорциум, достатъчно е един член на обединението/консорциума да има такава
регистрация, ако участва чуждестранно юридически лицето следва да представи документ
съобразно националното си законодателство – доказва се с копие от документа за
регистрация.
- Участникът трябва да има през последните три години изпълнени и приети минимум два
договори за строителство с включени сходни (по обем и вид) с предмета на поръчката
строителни дейности.
- Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите; описани в
техническите спецификации, както следва: Ръководител на договора, технически
ръководител на обекта, отговорник за контрола на качеството и Координатор по безопасност
и здраве в строителството.
- Длъжностно лице по безопаснот и здраве/ за контрол по спазването на здравословни и
безопасни условия на труд – лице, притежаващо Документ за преминато обучение през
последните 12 месеца, съгласно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Техническият ръководител на обекта, трябва да отговаря на следните изисквания:
- да има минимум завършено образование – съгласно изискванията на чл. 163 а на ЗУТ;
- да има най – малко 5 години опит като технически ръководител на строителни обекти
- Техническият ръководител и длъжностното лице по безопаснот и здраве в строителството
трябва да бъдат различни лица и да притежават пета квалификационна група по безопасност
при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по
топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
Всички промени в предложеният ръководен екип стават само с предварително разрешение
от страна на Възложителя.
8.3. Доказателства за икономическо и финансово състояние
- За участник установен/регистриран в Република България - Заверено копие на валидна към
датата на отваряне на офертите „Застраховка професионална отговорност” за вреди по чл.171
от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория.
- Заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от предходните три приключени
финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си.
- Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните
три приключени финансови години (2009г., 2010 г., 2011 г.) в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си;
- Участниците следва да представят и копие от действаща застрахователна полица за
професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника
копие).
Минимални изисквания:
- Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от строителството
за последните три години (2009 г., 2010 г., и 2011 г.) в размер равен или по голям от 500 000
(петстотин хиляди) лв. без ДДС- общо за трите години или от датата учредяване/започване на
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дейността, като от тях минимум 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС са от
изпълнение на сходни с предмета на поръчката строителни работи.
8.4.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника –
Приложение №1.
8.5. Административни сведения – Приложение №2.
8.6. Декларации по приложени образци:
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП– Образец №2;
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец №3;
- декларация за приемане клаузите на проекта на Договора – Образец№4;
- декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки – Образец №5;
- декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки – Образец №6;
- декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от
представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения (по образец)
към настоящата документацията - Образец №7.
8.7. Предлаганата цена – Оферта – Образец №1.
Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е
чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения,
документите се представят в превод.
9. Показатели за избор и методика за оценка
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
9.1. Проверка за пълнотата и съответствието на представените документи.
Съгласно публичната покана за представяне на оферта към кандидатите, до следващ
етап на оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват напълно на
изискванията на Възложителя относно комплектоваността на офертата. Оферти, които не
отговарят на изискванията на поканата за представяне на офертата се отстраняват след
мотивирана обосновка от длъжностните лица и не се оценяват.
9.2. Комплексна оценка на кандидатите.
9.2.1. Критериите за оценка на офертите:
9.2.1.1 Икономически най - изгодна оферта при следните показатели:
К1 - срок за изпълнение на поръчката – 60т.
К2 – предложена цена – с тежест - 40 т.
Методика на комплексната оценка на офертите: К = К1 + К2

 К1 =

предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката
предложен срок за изпълнение на поръчката от участника

Забележка: срока се определя в календарни дни

12

х 60 точки

 К2 =

предложена най-ниска цена

х 40 точки

предложена цена от участника
Забележка: Участникът не може да предложи гаранционен срок повече от два
пъти установения в Наредба №2 за приемане на строежите в Република България.
10. Срок за представяне на оферти: до 15.12.2012г., 17:00 часа;
11. Дата, място и час на разглеждане на постъпилите оферти:
Документите ще бъдат разгледани и оценени на 17.12.2012г., в 10:00 часа в сградата
на общинска администрация гр.Радомир от длъжностни лица, определени от Възложителя по
чл.101г от Закона за обществени поръчки.
Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на
оценка.
Участникът, избран за изпълнител ще бъде уведомен писмено.
Предварително благодарим за проявения от Ваша страна интерес.

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

Образец №1
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Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

ДО
ОБЩИНА РАДОМИР
ГР.РАДОМИР
ПЛ. "СВОБОДА" №20

ОФЕРТА
Наименование
на поръчката:

„Извършване на възстановителни работи, укрепване и частична
реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр.
Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Вашата покана за представяне на оферта за „Извършване на
възстановителни работи, укрепване и частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ
”Христо Смирненски“ – гр. Радомир”, Ви представяме нашето ценово предложение за
единични цени на основните видове работи за извършване на възстановителни работи,
укрепване и частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр.
Радомир
за
сумата
от
.............................
лева
без
ДДС
(...............................................................................) лева без ДДС.

ФАЗА : Т П
ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
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№
по
ПСД
1

Видове Строително - Монтажни Работи

Ед. мярка

Количество

2

3

4

Корпус " А "
1

Направа подова настилка от гранитогрес
м2

87,00

2

Изкърпване с гипсова шпахловка по тавани 30%

м2

26,10

3

Направа на фаянсова облицовка по стени
с Н = 3.40 м.

м2

435,93

4

5
6

7
8
9

Леки преградни стени м/у санитарните
клетки от влагоустойчиви дървесни
плоскости
Направа подова настилка от паркет
Боядисване с латекс
по тавани :
по стени :
Направа вътрешна мазилка по тухлени стени

м2
м2

101,01
991,60

м2
м2

1175,30
1835,10

м2

866,57

Направа гипсова шпахловка по нови стени както т.3

м2

866,57

Направа вътрешна мазилка по бетонови
повърхности

м2

90,84

м2

587,70

м2
м2

2066,40
1017,86

м2
м2

152,40
152,40

м2

350,56

Корпус " Б "
1
2

Направа подова настилка от паркет
Боядисване с латекс
по тавани :
по стени :

Корпус " В "
1

Направа подова настилка от гранитогрес

2
3

Латекс по тавани
Направа на фаянсова облицовка по стени
с Н = 3.40 м.
Леки преградни стени м/у санитарните
клетки от влагоустойчиви дървесни
плоскости

4

ФАЗА : Т П
ЧАСТ : КОНСТРУКЦИИ
15

м2
174,71

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№
по
ПСД
1

1
2

Видове Строително - Монтажни Работи
2

3

Събаряне и възстановяване на стени от плътни
тухли на р-р М5

м3

22,24
721,17

м3

53,72

м3

35,40

м1

113,08

Кофраж
Бетон В20
Арматура
Направа на стоманобетонни колони с р/ри 25/30
см. - 3 бр.

м2
м3
кг.

97,44
6,96
928,47

Кофраж
Бетон В20
Арматура
Детайл на армирана бетонова настилка с
дебелина 10 см. в класни стаи ; ( лист 11/11 )

м2
м3
кг.

28,55
1,89
171,42

изкоп на слаба основа
обратен насип от уплътнена баластра
бетон В15 за настилка :
Направа на стоманобетонни колони с р/ри 25/25
см. - 4 бр.

м3
м3
м3

105,00
84,00
21,00

Кофраж
Бетон В20
Армировка
Направа на стоманобетонни пояси с р/ри 25/25
см. ; по оси 2 и 8

м2
м3
кг.

16,20
1,01
75,68

Кофраж
Бетон В20
Армировка
Доливане(допълване) на стени и колони до греди
с височина h=10 см.

м2
м3
кг.

3,87
0,32
36,47

Кофраж :
Бетон В20 :

м2
м3

50,40
12,60

5

Направа на нови стени от тухли " Поротерм "

8

9

10

11

12

70,61

м3
м2

Възстановяване на стени чрез шприцоване
Събаряне и възстановяване на преградни стени
от тухли " Поротерм "

7

4

Направа на нова стени от плътни тухли на р-р М5

3
4

6

Ед. мярка Количество

Възстановяване на делатационна фуга по
детайл №1
Направа на стоманобетонни колони с р/ри 25/40
см. - 13 бр.

16

13

Подпиране на таванската(подова) конструкция
посредством греда разположена напречно на
панелите, успоредно на рамките с телескопични
подпори стъпили върху греди

м1

504,00

14

Осъществяване на връзка между стена и колона по детайл №2 Анкери 2 N 12 х 70 през 55 см.

кг.

344,47

15

Осъществяване на връзка между колона с под и
таван - по детайл №3 и №4

кг.

436,32

м1

235,60

м3
м2
м3

0,50
6,03
1,44

м2

6,81

16
17

18

Обработка на делатационни фуги - по детайл №1
Направа подпорна стена с размери L = 3,00 м.,
H = 0,90 м.
Изкоп :
Кофраж :
Бетон В15 :
Направа на мозайка по подпорна стена и шапка с
водобрани

ФАЗА: ТП
ЧАСТ: В и К
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№

Видове Строително - Монтажни Работи

Мярка

Количество

РАЗДЕЛ А: ДЕМОНТАЖНИ ВК - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1.Водопровод
1

Демонтаж на поцинковани тръби1/2"

м

101

2

Демонтаж на поцинковани тръби 3/4"

м

207

3

Демонтаж на поцинковани тръби 1"

м

17

4

Демонтаж на поцинковани тръби 2"

м

71

5

Демонтаж на топлоизолация за 1 /2"

м

101

6

Демонтаж на топлоизолация за тръби 3/4"

м

207

7

Демонтаж на топлоизолация за тръби 1"

м

17

8

Демонтаж на топлоизолация за тръби 1 1/4"

м

44

9

Демонтаж на топлоизолация за тръби-2"

м

71

10

СК обикновен 1/2",без изпразнител,демонтаж

бр

83

12

СК обикновен 3/4",без изпразнител,демонтаж

бр

23

15

СК шибърен 1/2",без изпразнител,демонтаж

бр

5

19

СК обикновен 3/4",с изпразнител,демонтаж

бр

4

20

СК обикновен 1",с изпразнител,демонтаж

бр

2

26

ПК комплект,демонтаж(с касета)

бр

17

28

Укрепители за водопровод-ВВК,демонтаж

бр

160

29

Смесителни батерии-стенни,демонтаж

бр

65

м3

20

РАЗДЕЛ Б: НОВИ В и К - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1.Водопровод
1

Изкоп в земна почва

17

2

Обратно засипване

м3

12

3

Трамбоване на пластове през 20см.

м3

20

4

Пясък за укрепване на тръбите

м3

8

5

Извозване на излишната пръст(до 8km)

м3

8

6

Доставка и монтаж на РE HD тръби ф25,РN 10 в готов изкоп

м

3

7

Доставка и монтаж на РE HD тръби ф32,РN 10 в готов изкоп

м

6

9

Доставка и монтаж на РE HD тръби ф63,РN 10 в готов изкоп

м

3

9

Доставка и монтаж на РР тръби ф20х2,8,РN 16

м

85

10

Доставка и монтаж на РР тръби ф20х3,4,РN 20

м

14

11

Доставка и монтаж на РР тръби ф25х3,5,РN 16

м

121

12

Доставка и монтаж на РР тръби ф25х4,2,РN 20

м

74

13

Доставка и монтаж на РР тръби ф32х4,6,РN 16

м

17

14

Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2"

м

71

15

Топлоизолация за тръби ф20,доставка и монтаж

м

22

16

Топлоизолация за тръби ф25,доставка и монтаж

м

11

17

Топлоизолация за тръби ф32,доставка и монтаж

м

17

18

Топлоизолация за тръби-2",доставка и монтаж

м

71

19

Компенсатори за тръби ф20,доставка и монтаж

бр

7

20

Компенсатори за тръби ф25,доставка и монтаж

бр

4

21

бр

6

м

10

23

Компенсатори за тръби ф32,доставка и монтаж
Гъвкави тръби в изолация ф20,студена вода,доставка и
монтаж
Гъвкави тръби в изолация ф20,топла вода,доставка и
монтаж

м

10

24

СК обикновен ф20,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

83

25

СК обикновен ф25,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

13

26

СК шибърен ф20,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

7

27

СК шибърен ф25,без изпразнител,доставка и монтаж

бр

11

28

СК обикновен ф20,с изпразнител,доставка и монтаж

бр

1

29

СК обикновен ф25,с изпразнител,доставка и монтаж

бр

4

30

СК обикновен ф32,с изпразнител,доставка и монтаж

бр

2

31

ПК комплект,доставка и монтаж (с касета)

бр

17

32

Укрепители за водопровод-ВВК,доставка и монтаж

бр

161

33

Стенни смесителнаи батерии,доставка и монтаж

бр

65

34

Изпитване на водопровода

м

404

35

Вземане проби от ХЕИ

бр

3

36

Промиване на водопровода

м

404

37

Питейни фонтанки стенни,доставка и монтаж

бр

21

38

Ел.бойлер V=80л. хоризонтален,доставка и монтаж

бр

1

39

Ел.бойлер V=80л. вертикален,доставка и монтаж

бр

1

40

Ел.бойлер V=50л. ,доставка и монтаж

бр

1

41

Ел.бойлер V=10л. ,доставка и монтаж

бр

11

1

2.Канализация
Демонтаж на каменинови тръби ф150 ,в готов изкоп,в
сграда

м

28

2

Демонтаж на чугунени тръби ф104 ,в сграда

м

123

22

РАЗДЕЛ А: ДЕМОНТАЖНИ ВК - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
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3

Демонтаж на РVС тръби ф50,в сграда

м

156

4

Демонтаж на укрепители за канализация

бр

153

5

Демонтаж на кухненска мивка

бр

8

6

Демонтаж на изливник

бр

3

7

бр

59

8

Демонтаж на тоалетни мивки среден формат,
Демонтаж на клозетно клекало с вископромивно клозетно
казанче

бр

41

9

Демонтаж на Вентилационни шапки за отдушник ф100

м

10

10

Демонтаж на ПСф50

бр

22

РАЗДЕЛ Б: НОВИ В и К - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
2.Канализация
1

Изкоп в земна почва

м3

25

2

Обратно засипване

м3

13

3

Трамбоване на пластове през 20см.

м3

25

4

Пясък за укрепване на тръбите

м3

12

5

м3

12

м

28

7

Извозване на излишната пръст
РVС тръби ф160 повишена якост,в готов изкоп,в
сграда,доставка и монтаж
РVС тръби ф110 повишена якост,в сграда,доставка и
монтаж

м

96

8

РVС тръби ф110 ,в сграда,доставка и монтаж

м

27

9

РVС тръби ф50 ,в сграда,доставка и монтаж

м

156

10

бр

136

бр

17

12

Укрепители за ВКК,доставка и монтаж
Укрепители за хоризонтална канализация,доставка и
монтаж
Кухненска мивка,еднокоритна с крило-ляво, в/у
СКШ,доставка и монтаж

бр

3

13

Изливник,доставка и монтаж

бр

3

14

бр

59

бр

7

бр

34

17

Тоалетни мивки среден формат,доставка и монтаж
Клозет с нископромивно клозетно казанче,с горно
оттичане,доставка и монтаж
Клозетно клекало с нископромивно клозетно казанче,
,доставка и монтаж
Вентилационни шапки за отдушник ф100,доставка и
монтаж

м

10

18

Тръби ф100,устойчиви на UV лъчи,доставка и монтаж

м

10

19

Изпитване на канализация

м

307

20

ПСф50,доставка и монтаж

бр

36

6

11

15
16

 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
 Цените са образувани въз основа на анализни цени за отделните видове работи, ценови
показатели за формиране на единичните цени
 Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове работи, извън
посочените в таблица по нагоре ще се заплащат по единични цени, съставени при следните
елементи на ценообразуване:

19

 часова ставка

…… лв./ час

 допълнителни разходи върху труда

….. %

 допълнителни разходи върху механизацията

….%

 доставно-складови разходи

….. %

 печалба

….%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени,
съгласно СЕК, УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се прилага
"Билдинг мениджър" или Местни норми.
Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:
1. Аванс – 30/тридесет/ % в три дневен срок след представяне на фактура.
2. Окончателно разплащането на договорените видове СМР се извършва след
подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа
(образец 15) към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, протокол обр. 19, сметка 22 и фактура в …………… (…………........…)
дневен срок .
Разплащането се извършва по банков път с платежно нареждане.
За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в протокол образец 19.
Гаранционен срок за изпълнение на „Извършване на възстановителни работи, укрепване
и частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ” Христо Смирненски – гр.
Радомир”……………...месеца.
Срок за изпълнение на обекта - ......................................................календарни дни.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……../………………/
календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас като
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител ние сме съгласни да представим
парична/ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2 % от стойността на
договора .
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша
страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващото споразумение между
двете страни.
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Пр.№

Съдържание

Вид и
количество на
документите
/оригинал или заверено
копие/

1.

Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията
към Министерство на правосъдието или ЕИК;

2.

Доказателства за техническа възможност за изпълнението на
поръчката и професионален опит, а именно:

- списък на собствена и наета, строителна техника и
механизация, необходими за изпълнение на поръчката;
- списък на изпълнителския състав, ангажиран в
строителството на обекта на поръчката, придружен с документи
за професионална квалификация, изискваща се от естеството на
видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж,
автобиографии, декларация за разположение или копия на
трудови договори;
- Удостоверение от Камарата на строителите, че участникът
е вписан в Централeн професионален регистър на строителя,
издаден съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ,
бр. 108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ,
бр. 65/10.08.2007 г. за трета категория строежи, Валидно към
момента на подаване на офертата, заверено от кандидата
копие „Вярно с оригинала” с подпис и печат;
- Списък на основните договори за строителство, изпълнени
през последните 5 години, придружен от препоръки за добро
изпълнение; тези препоръки да посочват стойността, датата и
мястото на строителството, както и дали то е изпълнено
професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
- Списък и данни на ръководния инженерно техническия състав,
които ще управляват изпълнението на поръчката съгласно
изискванията, придружен с автобиографиите им, Декларация за
разположение или копие на трудови договори и приложени
доказателства за квалификация и професионален опит;
3.

Доказателства за икономическо и финансово състояние

- За участник установен/регистриран в Република България Заверено копие на валидна към датата на отваряне на офертите
„Застраховка професионална отговорност” за вреди по чл.171 от
ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи
трета категория.
- Заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от
предходните три приключени финансови години (2009 г., 2010
г., 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си.
- Заверено от участника копие на отчет за приходите и
разходите за всяка от предходните три приключени финансови
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години (2009г., 2010 г., 2011 г.) в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си;
- Участниците следва да представят и копие от действаща
застрахователна полица за професионална отговорност в
строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие)
4.

Административни сведения – Приложение № 2

5.

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т.
2 от ЗОП– Образец № 2;
Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП – Образец № 3;

6.
7.
8.
9.

Декларация за приемане клаузите на проекта на Договора – Образец
№4;
Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки –
Образец № 5;
Декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от Закона за обществените поръчки
– Образец №6

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -

попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и
се подпечатва декларация по приложения (по образец) към
настоящата документацията - Образец №7
11. Ценово предложение – Образец №1

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ………………………………………….......................
2. Координати:

2.1. Адрес:………………………………...................…............…………………............
2.2. Телефон …………………………...............................................................................
2.3. Факс: ………………………………............................................................................
2.4. Е-mail: ………………………………..........................................................................
2.5. ЕИК ..............................................................................................................................
1. Лице, официално представляващо участника в процедурата:
..................................................................…………………………………………............
(трите имена и длъжност )
1. Лице за контакти.……….……………………………………………………............
(трите имена и длъжност )
1. Обслужваща банка………………………………………….............….....………….
2. IBAN: ...........................................................................................................................
3. BIC код на банката......................................................................................................
4. Титуляр на сметката:…..………………..........……....………….......………………

Дата:………………2012 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________
(име и фамилия)
__________________________
(длъжност на представляващия участника)
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ОБРАЗЕЦ № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
____
с
лична
карта
№
______________
, издадена на
от ____________________ с ЕГН
, в качеството ми на представляващ
……………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на възстановителни работи,
укрепване и частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр.
Радомир”.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник …………….. (посочва се наименованието на
участника/подизпълнителя)
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил
дейността си;
4. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността
на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила
съдебно решение;
5. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен.
6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
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7. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:………………2012 год.

Декларатор: …........................................
/..................................../

Забележки:
1.За участник/подизпълнител - юридическо лице е достатъчно декларацията да бъде
подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
2.За участник обединение – декларацията се подава от всяко от юридическите лица,
включени в обединението.

25

ОБРАЗЕЦ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
____
с
лична
карта
№
______________
, издадена на
от ____________________ с ЕГН
, в качеството ми на представляващ
……………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на възстановителни работи,
укрепване и частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр.
Радомир”.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 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. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
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Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:………………2012 год.

Декларатор: …........................................
/..................................../

Забележки:
Изискванията се прилагат и декларацията се подава от лицата, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.
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ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ*
ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/
,
в качеството ми
на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) –
участник в обществена поръчка с предмет:
„Извършване на възстановителни работи, укрепване и частична реконструкция на сградата и
оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г.
(дата на подписване)



Декларатор:

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
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ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
, с ЕГН
,
в
качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) - участник в
обществена поръчка с предмет: „Извършване на възстановителни работи, укрепване и
частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир”

Участника

Д Е К Л А Р И Р А М:
(посочете фирмата на участника), който представлявам:

1.При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще
използвам подизпълнители;
2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.........................................................................,
(изписват се наименованията на фирмите на
подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3.Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........%
от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
, с ЕГН
,
в
качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) - участник в
обществена поръчка с предмет: „Извършване на възстановителни работи, укрепване и
частична реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир”
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от образеца на оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участника ………………………………………………………......…, който представлявам:
при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено
изискването за минимална цена труда.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

………….. г.

Декларатор:
/…………………../

(дата на подписване)
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ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/

____________

с лична

карта
№
ЕГН

, издадена на
______
от
, в качеството ми на _________________________

длъжността) на

,

с

(посочете

във връзка с
обявената от
(посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане
на обществена поръчка: „Извършване на възстановителни работи, укрепване и частична
реконструкция на сградата и оградата на ОУ ”Христо Смирненски“ – гр. Радомир”.
(посочете фирмата, която представлявате)

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

________, сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на

_____________ при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка ( респ. от обособените позиции),
които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи
съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

г.

Декларатор:

(дата на подписване)
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