УТВЪРЖДАВАМ:
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

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: „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи по обособени позиции” за следните обекти, както следва:
1. СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР,
2.ЧИТАЛИЩЕ

„КЛИМЕНТ

ОХРИДСКИ-1915“,

С.ДОЛНИ

РАКОВЕЦ,

ОБЩИНА

РАДОМИР,
3. ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР,
4. ЗДРАВЕН ДОМ С.ДОЛНА ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР,
5. ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ-1905“, С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР,
6. ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА КОРЧЕВ“, С.ДОЛНА ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР,
7. УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР,
8. ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”, С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР,
9. КМЕТСТВО С.ЧУКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР,
10. УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“ С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР,
до 17:00 часа на 22.10.2013г. Офертата се представя на адрес: гр.Радомир, пл.
Свобода №20 в деловодството на Община Радомир, в запечатан непрозрачен 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: В настоящата поръчка за „Избор
на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи по обособени
позиции” са предвидени 10 (десет) обособени позиции:
1. СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР,

2.ЧИТАЛИЩЕ

„КЛИМЕНТ

ОХРИДСКИ-1915“,С.ДОЛНИ

РАКОВЕЦ,

ОБЩИНА

РАДОМИР,
3. ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР,
4. ЗДРАВЕН ДОМ С.ДОЛНА ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР,
5. ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ-1905“, С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР,
6. ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА КОРЧЕВ“, С.ДОЛНА ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР,
7. УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР,
8. ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК”, С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР,
9. КМЕТСТВО С.ЧУКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР,
10. УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“ С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР,
Всеки участник може да представи оферта за една или за повече от така
описаните обособени позиции.
В предмета на поръчката са включени обекти претърпели щети в резултат на
земетресение настъпило на 22.05.2012 г.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 254 388,86 лв. (двеста
петдесет и четири хиляди триста осемдесет и осем и 0,86 лева) без включен ДДС.
3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Съществуващо състояние на обектите:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
3.1. СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР ; V – та
категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлена зидария и
железобетонни елементи, със застроена площ 144 кв.м.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция, разрушени са два броя комини.
Необходимо е да се направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и
външни стени, напукан таван и ремонт на покрива и комини. Ремонтът не засяга
конструктивни елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на
сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне,
изчистване и сваляне на строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви,
черна хартия и нареждане на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени шпакловане, грундиране и боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и
боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18

Ед.
мярка
3
м
1000
бр.
м²
м³
м³

К-во
4
7,50
4,96
96,00
1,5
1,5

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд
от 1 до 3 дупки
Мазилка по пиластри, комини и страници
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
Препокриване с марсилски керамиди (без вкл.материали)
Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
Покриване било с капаци
Почистване и измитане на олуци
Очукване на вароциментна мазилка по стени - (външна вход)
Сваляне на стара вътрешна мазилка ,със събиране на отпадъци
Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка
Изкърпване на вътрешна варова мазилка по тухлени стени
Изкърпване гипсова шпакловка
Запълване фуга
Грундиране
Боядисване с латекс двукратно при ремонти
Боядисване на фасади до 6м височина с бял латекс двукратно
Ремонт на цокъл от обикновенна мозайка
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни
отпадъци от обекта

бр

1

м²
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
м²
м²
м²
м²
м
м²
м²
м²
м²

1
96,00
320,00
224,00
96,00
9,00
18,00
20,00
87,00
20,00
87,00
87,00
15,00
87,00
87,00
20,00
7,50

м3

15

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложните ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
3.2. ЧИТАЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-1915“, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА
РАДОМИР, V – та категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлена
зидария със стоманобетонови плочи с ЗП-450 м2.
Вследствие на земетресението са напукани стени и тавани, паднали мазилки.
Необходим е ремонт свързан с възстановяване на напуканите стени и тавани, паднали
мазилки. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му е
обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са
ремонт на вътрешни стени и тавани – очукване и изкърпване на мазилки, шпакловка,
грундиране и боядисване, измазване и боядисване на вътрешни стени.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18

Ед.
К-во
мярка
3
м
1000
бр.
м²
м³
м³

4
31,00
0,40
30,00
1,80
1,90

3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1 до
3 дупки
Мазилка по пиластри, комини и страници
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни дъски 2.5 см
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
Препокриване с марсилски керемиди (без вкл.материали)
Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
Покриване било с капаци
Почистване и измитане на олуци
Сваляне на стара мозайка ,със събиране на отпадъци
Сваляне на стара външна мазилка
Възстановяване на мозайка
Изкърпване на външна мазилка
Запълване фуга и полагане на водозащитно покритие
Грундиране
Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани при ремонти
Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
от обекта

бр

2,00

м²
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
м²
м²
м²
м
м²
м²
м²

3,20
30,00
30,00
160,00
30,00
11,00
71,00
63,00
169,00
63,00
169,00
49,00
208,00
39,00
240,00

м3

12,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
3.3. ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР; V – та категория
по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени стени с тавански стаи и
мазе, на дървен гредоред, построена 1930 г. Застроена площ 195м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и два броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. Ремонтът не засяга конструктивни
елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд.
Основните видове ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и
сваляне на строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и
нареждане на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране
и боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3 Разваяне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18

Ед.
К-во
мярка
3
4
м
17,00
1000
0,42
бр.
м²
275,00
1,90
м³
1,90
м³
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1
до 3 дупки
Мазилка по пиластри, комини и страници
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
Покриване било с капаци
Демонтаж на дървена конструкция
Изграждане на дървена покривна конструкция
Почистване и измитане на олуци
Демонтаж и монтаж фасадно тръбно скеле
Сваляне на стара външна мазилка
Изкърпване на външна мазилка
Запълване фуга
Грундиране
Боядисване с латекс двукратно
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
от обекта

бр

2,00

м²
м²
м²
м²
м
м³
м³
м
м²
м²
м²
м
м²
м²

3,10
275,00
275,00
275,00
34,00
4,90
4,90
64,00
360,00
51,00
52,00
36,00
52,00
52,00

м3

42,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
3.4. ЗДРАВЕН ДОМ С.ДОЛНА ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР; V – та категория по
ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени стени със стоманобетонови
плочи. Застроена площ 140м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и два броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. Ремонтът не засяга конструктивни
елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд.
Основните видове ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и
сваляне на строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и
нареждане на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране
и боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
Ед.
№
Наименование
К-во
мярка
1
1
2
3
4
5

2
Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
Спускане на керемиди по дървена коруба
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18
Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1
6
до 3 дупки

3
м
1000
м²
м³
м³

4
15,00
0,29
192,00
6,60
6,60

бр

7,00

5

Мазилка по пиластри, комини и страници
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
Покриване било с капаци
Демонтаж на дървена конструкция
Изграждане на дървена покривна конструкция
Почистване и измитане на олуци
Демонтаж и монтаж фасадно тръбно скеле
Сваляне на стара външна мазилка
Изкърпване на външна мазилка
Сваляне на стара вътрешна мазилка
Изкърпване на вътрешна мазилка
Запълване фуга
Изкърпване гипсова шпакловка
Боядисване на фасади трикратно
Грундиране
Боядисване с латекс двукратно при ремонти
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
25
от обекта
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

м²
м²
м²
м²
м
м³
м³
м
м²
м²
м²
м²
м²
м
м²
м²
м²
м²

10,50
192,00
192,00
192,00
24,00
3,50
3,50
44,00
280,00
63,00
63,00
46,00
46,00
32,00
46,00
63,00
92,00
92,00

м3

37,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
3.5. ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ-1905“, С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР; V – та
категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени стени със
стоманобетонови плочи. Застроена площ 420м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и два броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. Ремонтът не засяга конструктивни
елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд.
Основните видове ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и
сваляне на строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и
нареждане на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране
и боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба

Ед.
К-во
мярка
3
4
м
33,00
1000
0,70
бр.
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3 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18
Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1 до
6
3 дупки
7 Мазилка по пиластри, комини и страници
8 Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
9 Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
10 Препокриване с марсилски керемиди (без вкл.материали)
11 Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
12 Покриване било с капаци
13 Почистване и измитане на олуци
14 Сваляне на стара вътрешна мазилка ,със събиране на отпадъци
15 Изкърпване на вътрешна варова мазилка по тухлени стени
16 Запълване фуга и полагане на водозащитно покритие
17 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт
18 Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани при ремонти
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
19
от обекта

м²
м³
м³

540,00
1,50
1,50

бр

1,00

м²
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
м²
м
м²
м²

2,50
540,00
540,00
459,00
81,00
17,00
73,00
120,00
120,00
53,00
120,00
120,00

м3

18,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:
3.6. ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА КОРЧЕВ“, С.ДОЛНА ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР; V –
та категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени стени със
стоманобетонови плочи построена през 1961г. Застроена площ 450м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и три броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. Ремонтът не засяга конструктивни
елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд.
Основните видове ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и
сваляне на строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и
нареждане на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране
и боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3 Разваяне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали

Ед.
мярка
3
м
1000
бр.
м²
м³

К-во
4
33,00
0,70
120,00
5,50
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5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18
Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1 до
6
3 дупки
7 Мазилка по пиластри, комини и страници
8 Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
9 Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
10 Препокриване с марсилски керемиди (без вкл.материали)
11 Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
12 Покриване било с капаци
13 Почистване и измитане на олуци
14 Сваляне на стара вътрешна мазилка ,със събиране на отпадъци
15 Изкърпване на вътрешна варова мазилка по тухлени стени
16 Запълване фуга и полагане на водозащитно покритие
17 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт
18 Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани при ремонти
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
19
от обекта

м³

5,50

бр

7,00

м²
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
м²
м
м²
м²

16,50
120,00
120,00
950,00
22,00
17,00
73,00
150,00
150,00
53,00
150,00
150,00

м3

18,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7:
3.7. УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ ,ОБЩИНА РАДОМИР; V
– та категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени стени с
дървен гредоред. Застроена площ 616,60м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и три броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. Ремонтът не засяга конструктивни
елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд.
Основните видове ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и
сваляне на строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и
нареждане на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране
и боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3 Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18

Ед.
К-во
мярка
3
м
1000
бр.
м²
м³
м³

4
74,00
6,50
434,00
2,10
2,10
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1 до
3 дупки
Мазилка по пиластри, комини и страници
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Частичен демонтаж на лежаща покривна конструкция включително
изнасяне на материали
Частично изграждане на покривна конструкция
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
Покриване било с капаци
Почистване и измитане на олуци
Монтажно и демонтаж фасадно тръбно скеле
Демонтаж на стъкла , отстраняване на маджун по дървени рамки
Остъкляване дървени рамки
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
от обекта

бр

3,00

м²
м²

3,40
30,00

м3
м3
м²
м²
м
м
м²
м²
м²

7,70
7,70
434,00
434,00
110,00
83,00
560,00
180,00
180,00

м3

87,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8:
3.8. ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК”, С. СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР;
V – та категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени
стени със стоманобетонови плочи. Застроена площ 400м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и два броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. За укрепване със стоманобетон е
предвидена стълбищната клетка. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на
сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове
ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и сваляне на
строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и нареждане
на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране и
боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
3
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3 Разваяне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
Частичен демонтаж на покривна конструкция на съществуваща
5
сграда,вкл.изнасяе на материала

Ед.
К-во
мярка
4
5
м
36,00
1000
0,70
бр.
м²
210,00
3,00
м³
м³

3,85
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6 Частичен ремонт на покривна конструкция на съществуваща сграда
7 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18
Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1 до
8
3 дупки
9 Мазилка по пиластри, комини и страници
10 Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
11 Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
12 Препокриване с марсилски керемиди (без вкл.материали)
13 Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
14 Покриване било с капаци
15 Почистване и измитане на олуци
16 Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле
17 Доствка и монтаж на армировъчна мрежа
Доствка и полагане на армиран бетон клас В30 за стълби и стълбищна
18
плошадка
19 Очукване на вароциментна мазилка по стени
20 Сваляне на стара вътрешна мазилка ,със събиране на отпадъци
21 Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка
22 Изкърпване на вътрешна варова мазилка по тухлени стени
23 Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани
24 Заздравяваща мазилка по стрехи при ремонти
25 Запълване фуга и полагане на водозащитно покритие
26 Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт
27 Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани при ремонти
28 Боядисване на фасади до 6м височина с бял латекс
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
29
от обекта

м³

3,85

м³

3,00

бр

3,00

м²
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
м²

5,00
210,00
418,00
418,00
42,00
11,00
40,00
150,00
180,00

м³

15,00

м²
м²
м²
м²
м²
м²
м
м²
м²
м²

138,00
300,00
106,00
312,00
40,00
32,00
64,00
352,00
352,00
138,00

м3

28,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9:
3.9. КМЕТСТВО С.ЧУКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР;
V – та категория по ЗУТ, представлява масивна едноетажна сграда от тухлени
стени дървен гредоред .Застроена площ 430м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и три броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. За укрепване със стоманобетон е
предвидена стълбищната клетка. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на
сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове
ремонтни работи са ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и сваляне на
строителни отпадъци, наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и нареждане
на керемиди и капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране и
боядисване, ремонт на външни стени – измазвне и боядисване.
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Ориентировъчна количествена сметка
№
1

Наименование
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба

3 Разваяне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
4 Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
5 Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18
Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1
6
до 3 дупки
7 Мазилка по пиластри, комини и страници
8 Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Демонтаж на лещжаща покривна конструкция включително изнасяне
9
на материали
10 Частично изграждане на покривна конструкция
11 Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
12 Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
13 Покриване било с капаци
14 Почистване и измитане на олуци
15 Сваляне на стара вътрешна мазилка , със събиране на отпадаци
16 Изкърпване на вътрешна варова мазилка
17 Запълване на фуга
18 Грундиране
19 Боядисване двукратно по стени и тавани при ремонт
20 Сваляне на стара външна мазилка , със събиране на отпадаци
21 Изкърпване на външна гладка мазилка
22 Монтажно и демонтаж фасадно тръбно скеле
23 Изкоп за укрепване на стълбище
24 Кофраж за стълбища и за укрепване на колони
25 Армировка на стълби и укрепване на колони
26 Бетон В 20 за стъбли
27 Циментова замазка
28 Възстановяване на мозайка по стълби
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
29
от обекта

Ед.
К-во
мярка
3
м
1000
бр.
м²
м³
м³

4
37,00

606,00
1,50
1,50

бр

2,00

м²
м²

2,80
606,00

9,10

10,80

м³
м³
м²
м²
м
м
м²
м²
м
м²
м²
м²
м²
м²
м³
м²
кг.
м³
м²
м²

10,80
606,00
606,00
86,00
82,00
68,00
74,00
58,00
74,00
246,00
93,00
93,00
140,00
1,50
18,00
184,00
5,50
7,00
7,00

м³

85,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10:
3.10. УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“ С.ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР;

11

V – та категория по ЗУТ, представлява масивна двуетажна сграда от тухлени
стени със стоманобетонови плочи построена. Застроена площ 500м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция и три броя комини. Необходимо е да се
направи ремонт свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени,
напукан таван и ремонт на покрива и комините. Предвидено е укрепване със стоманени
колони. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му е
обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са
ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и сваляне на строителни отпадъци,
наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и нареждане на керемиди и
капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране и боядисване, ремонт на
външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1
2
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
2 Спускане на керемиди по дървена коруба
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Разваяне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали
Презиждане и надзиждане на същ.комини на в.ц.р-р 5:1:18
Разваляне на тухлена зидария и сваляне на материали - надзид
Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове на вароциментен р-р
Направа на бетонови шапки за комини с кофр. и арм.-/само труд от 1 до
3 дупки
Мазилка по пиластри, комини и страници
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със застъпване
Препокриване с марсилски керемиди (без вкл.материали)
Покриване с керемиди "Мизия" върху мушама на летви
Покриване било с капаци
Почистване и измитане на олуци
Изработка на място на стоманени колони до 3 тона по чертеж без
монтажа за укрепване
Монтаж на стоманени колони до 1 т при височианс до 15 м - укрепване
Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле
Очукване на вароциментна мазилка по стени - (външна вход)
Сваляне на стара вътрешна мазилка ,със събиране на отпадъци
Изкърпване на външна гладка пръскана мазилка
Изкърпване на вътрешна варова мазилка по тухлени стени
Изкърпване гипсова шпакловка
Запълване фуга и полагане на водозащитно покритие
Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт
Боядисване с латекс двукратно при ремонти
Боядисване на фасади до 6м височина с цветен латекс

Ед.
К-во
мярка
3
м
1000
бр.
м²
м³
м³
м³
м³

4
25,00

бр

5,00

м²
м²
м²
м²
м²
м
м

5,00
180,00
600,00
420,00
180,00
35,00
80,00

т

0,85

т
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м
м²
м²
м²

0,85
220,00
100,00
400,00
100,00
400,00
400,00
135,00
400,00
400,00
100,00

3,72
96,00
1,5
1,5
12,25
12,25
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28 Мита бучярда по стени и цокли при ремонти
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци
29
от обекта

м²

60,00

м³

35,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на
строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите,
изискванията в българските и/или европейските стандарти.

отговарящи

на

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани
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.
Стойност на поръчката
Общата цена за изпълнение на договорите по всяка обособена позиция се
формира на база на единичните цени, съгласно предложените ориентировъчни
количествени сметки, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя и действително
извършените работи.
Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху
добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава 254 388,86 лв. (двеста петдесет и
четири хиляди триста осемдесет и осем и 0,86 лева) без включен ДДС общо за десетте
обособени позиции.
Договорите по отделните обособени позиции се сключват до достигане на
следните стойности без включен ДДС:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С.ДРУГАН, ОБЩИНА
РАДОМИР-ДО 12 933,33 ЛВ. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА
И 33 СТ.)

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЧИТАЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-1915“,С.ДОЛНИ
РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР-ДО 16 371,67

ЛВ.(ШЕСТНАДЕСЕТ

ХИЛЯДИ

ТРИСТА

СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДИН ШЕСТ ЛЕВА И 67 СТ.)

3. ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

№ 3: ЗДРАВНА

СЛУЖБА, С.ДОЛНИ

РАКОВЕЦ, ОБЩИНА

РАДОМИР-ДО 17 459,17ЛВ. (СЕДЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ
ЛЕВА И 17 СТ.)

13

4. ОБОСОБЕНА

№ 4: ЗДРАВЕН

ПОЗИЦИЯ

РАДОМИР-ДО 17 690,00 ЛВ. (СЕДЕМНАДЕСЕТ
5. ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

ДОМ С.ДОЛНА

ДИКАНЯ, ОБЩИНА

ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН И ДЕВЕДЕСЕТ ЛЕВА )

№ 5: ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ-1905“,

С.ДРУГАН,

ОБЩИНА РАДОМИР-ДО 20 705,00 ЛВ.(ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ПЕТ ЛЕВА)
6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА КОРЧЕВ“, С.ДОЛНА ДИКАНЯ,
ОБЩИНА РАДОМИР-ДО 21 223,33

ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И

ТРИ ЛЕВА И 33 СТ.)

7. ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

№ 7: УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“,

С.ДОЛНИ

РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР-ДО 27 034,20 ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ТРИДЕСЕТ
И ЧЕТИРИ ЛЕВА И 20 СТ.)

8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: ЧИТАЛИЩЕ С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР-ДО
34 386,67 ЛВ. (ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ
9. ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

ХИЛЯДИ ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА И 67 СТ.)

№ 9: КМЕТСТВО

41 847,99 ЛВ. (ЧЕТИРДЕСЕТ И ЕДНА

С.ЧУКОВЕЦ,

ОБЩИНА РАДОМИР-ДО

ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛЕВА

И 99 СТ.)

10. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“ С.ДРУГАН, ОБЩИНА
РАДОМИР-ДО 44 737,50 ЛВ. (ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТИРИ

ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ТРИДЕСЕТ И

СЕДЕМ ЛЕВА И 50 СТ.)

Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид,
обхват и срок, включително разходите за труд, механизация, енергия, складиране,
транспорт, командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи и
печалба за избрания изпълнител.
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
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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.
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
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.


Закон за устройство на територията



Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи



Закон за техническите изисквания към продуктите



Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
електрически съоръжения, предназначени за използване в определени
граници на напрежението.



Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти



Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради.



Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.

4. Финансови и технически 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.
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4.2. Участниците трябва да имат необходимите финансови възможности за
изпълнение на поръчката.
4.2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
- Участникът следва да е реализирал общ оборот от дейността си за
последните три финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) не по-малък за отделните
обособени позиции, както следва:
1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С.ДРУГАН,
ОБЩИНА РАДОМИР- не по – малък от 23 000,00 лв. (ДВАДЕСЕТ

И ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА)

БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

2. ЗА
С.ДОЛНИ

№ 2: ЧИТАЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-1915“,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР - не по – малък от 29 000,00 лв. (ДВАДЕСЕТ И

ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА
РАДОМИР - не по – малък от 31 000,00 лв. (ТРИДЕСЕТ

И ЕДНА ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ

ВКЛЮЧЕН ДДС;

4. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 4: ЗДРАВЕН

ДОМ С.ДОЛНА

РАДОМИР - не по – малък от 32 000,00 лв. (ТРИДЕСЕТ

ДИКАНЯ, ОБЩИНА

И ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ

ВКЛЮЧЕН ДДС;

5. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ-1905“, С.ДРУГАН,
ОБЩИНА РАДОМИР - не по – малък от 37 000,00 лв. (ТРИДЕСЕТ

И СЕДЕМ ХИЛЯДИ

ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

6. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 6: ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА КОРЧЕВ“,

С.ДОЛНА

ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР - не по – малък от 38 000,00 лв. (ТРИДЕСЕТ

И ОСЕМ

ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

7. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 7: УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“,

С.ДОЛНИ

РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР - не по – малък от 49 000,00 лв. (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ
ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

8. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: ЧИТАЛИЩЕ С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИРне по – малък от 62 000,00 лв. (ШЕСТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
9. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: КМЕТСТВО С.ЧУКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР - не
по – малък от 75 000,00 лв. (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
10. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 10: УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“

ОБЩИНА РАДОМИР - не по – малък от 81 000,00 лв. (ОСЕМДЕСЕТ

С.ДРУГАН,

И ЕДНА ХИЛЯДИ

ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.

ПРИ

УЧАСТИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ИЗИСКВАНЕТО ЗА

МИНИМАЛЕН ОБОРОТ СЕ ФОРМИРА КАТО СУМА ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МИНИМАЛЕН
ОБОРОТ ЗА КОНКРЕТНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ УЧАСТВА.
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Покриването на изискването по т.4.2.1 се удостоверява със заверени от
участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите като съставни части на
годишния финансов отчет за предходните три финансови години(2010, 2011 и 2012 г.),
когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която
участникът е установен, или съответно при участници физически лица - заверени от
участника копия на официални документи, удостоверяващи дохода на физическото
лице за всяка от предходните три години. Освен описаните документи участникът
прилага информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за оборота по образец (Образец № 2).
Забележка: в случай че участникът е посочил единен идентификационен код и
ГФО са обявени в търговския регистър, участникът предоставя в своята оферта
единствено справка декларация за оборота по образец.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за
подходящ.
- Участникът следва да е реализирал специфичен оборот от дейността си
за последните три финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) не по-малък за отделните
обособени позиции, както следва:
1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО НА С.ДРУГАН,
ОБЩИНА РАДОМИР- не по – малък от 12 900,00

ЛВ.

(ДВАНАДЕСЕТ

ХИЛЯДИ И

ДЕВЕТСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

2. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 2: ЧИТАЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-1915“,

С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР-

не по – малък от 16 300,00 ЛВ.(ШЕСТНАДЕСЕТ

ХИЛЯДИ И ТРИСТА ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ, ОБЩИНА
РАДОМИР- не по – малък от 17 400,00ЛВ. (СЕДЕМНАДЕСЕТ

ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИСТОТИН

ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

4. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 4: ЗДРАВЕН

РАДОМИР - не по – малък от 17 600,00

ДОМ С.ДОЛНА

ДИКАНЯ, ОБЩИНА

ЛВ. (СЕДЕМНАДЕСЕТ И ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН

ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

5. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЧИТАЛИЩЕ „БЛАГОЙ ГЕБРЕВ-1905“, С.ДРУГАН,
ОБЩИНА РАДОМИР- не по – малък от 20 700,00

ЛВ.(ДВАДЕСЕТ

ХИЛЯДИ

И

СЕДЕМСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

6. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 6: ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА КОРЧЕВ“,

ДИКАНЯ, ОБЩИНА РАДОМИР- не по – малък от 21 200,00

ЛВ.

С.ДОЛНА

(ДВАДЕСЕТ

И ЕДНА

ХИЛЯДИ И ДВЕСТА ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

7. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 7: УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“,

РАКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР- не по – малък от 27 000,00

С.ДОЛНИ

ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ

ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
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8. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: ЧИТАЛИЩЕ С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИРне по – малък от 34 300,00

ЛВ. (ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И ТРИСТА ЛЕВА) БЕЗ

ВКЛЮЧЕН ДДС;

9. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: КМЕТСТВО С.ЧУКОВЕЦ, ОБЩИНА РАДОМИР- не
по – малък от 41 800,00

ЛВ. (ЧЕТИРДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ

ВКЛЮЧЕН ДДС;

10. ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 10: УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“

С.ДРУГАН,

ОБЩИНА РАДОМИР- не по – малък от 44 700,00 ЛВ. (ЧЕТИРДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И
СЕДЕМСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;

Под специфичен оборот се има предвид оборот от дейности подобни на
дейностите – обект на настоящата обществена поръчка, а именно възстановителни
ремонти на сгради, свързани с ремонт по покриви, фасади и конструктивни елементи
на ремонтираните обекти.
ПРИ

УЧАСТИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ИЗИСКВАНЕТО ЗА

СПЕЦИФИЧЕН ОБОРОТ СЕ ФОРМИРА КАТО СУМА ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СПЕЦИФИЧЕН
ОБОРОТ ЗА КОНКРЕТНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ УЧАСТВА.

Изискването за специфичен оборот се доказва с предоставяне на заверени
копия от договор/договори, от където да става ясен предмета на договора/договорите,
както и техният обем за изпълнени СМР през последните три години (2010г., 2011г.,
2012г.,) придружен/и с референция/референции за добро изпълнение.
4.3. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнение
на поръчката и персонал, който удостоверява възможностите за изпълнение на
поръчката с представяне на следните документи:
4.3.1. Участникът трябва да разполага със следната минимално налична
строителна техника:
-- лекотоварен камион;
-- скеле;
-- стълба – строителна;
-- инвентарен кофраж;
-- ударно пробивни машини – 2 броя.
Строителната техника може да бъде собствена или наета.
Наличието на изискуемата техника се доказва със списък на собствена
и/или наета, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на
поръчката;
4.3.2. Участникът трябва да разполага с правоспособен технически персонал
ангажирани в изпълнението на поръчката, както следва:
- технически ръководител ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО
УЧАСТНИКЪТ УЧАСТВА, нает на трудов или граждански договор; Техническият
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ръководител трябва да бъде правоспособно лице с висше образование - строителен
инженер - специалност ПГС или конструктор с минимум 3 годишен опит в областта на
строително ремонтните дейности като технически ръководител.
- длъжностно лице по безопасност и здраве, наето на трудов или граждански
договор. Квалифициран служител, сертифициран съгласно изискванията на
Наредба 2 за минималните изисквания за безопасни условия на труд;
Участникът предоставя списък с правоспособен технически персонал,
придружен с копие от диплома, автобиография и доказателства за трудов стаж – трудова
книжка, осигурителна книжка и т.н.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже наличието на
правоспособен технически персонал с всеки друг документ, който възложителят
приеме за подходящ.
НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗИСКУЕМИЯТ ПРАВОСПОСОБЕН ТЕХНИЧЕСКИ
ПЕРСОНАЛ ВОДИ ДА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИКА.
4.3.3. Участникът трябва да разполага с изпълнителен персонал ангажиран с
изпълнението на поръчката.
Участникът предоставя списък с изпълнителен персонал, придружен с копие от
автобиография и трудов / граждански договор на всеки от служителите /
работниците от списъка
4.4. 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 – обектите се намират на територията на Община
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 90 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 оферта 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 или наета, строителна техника и механизация,
необходими за изпълнение на поръчката, съответстващи на минималните изисквания
- списък с технически правоспособен персонал, ангажиран в изпълнението на
поръчката, а именно
-- технически ръководител за всеки обект;
-- длъжностно лице по безопасност и здраве,
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придружен с копие от диплома, автобиография и доказателства за трудов стаж –
трудова книжка, осигурителна книжка и т.н. за всеки от експертите, предложени в
списъка;
- списък с изпълнителен персонал, придружен с копие от, автобиография и
трудов/граждански договор на всеки от служителите/работниците от списъка.
8.3. Доказателства за икономическо и финансово състояние
- баланс и отчет за приходи и разходи за последните три финансови години
(2010г., 2011г., 2012г.)
- заверени копия от договор/договори за изпълнени СМР през последните три
години (2010г., 2011г., 2012г.,) придружен/и с референция/референции за добро
изпълнение
8.4. Декларации по приложени образци:
- информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за оборота по образец (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–
Образец №3;
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец
№4;
- декларация за приемане клаузите на проекта на Договора – Образец №5;
- декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки – Образец
№ 6;
- декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от Закона за обществените поръчки – Образец
№7;
- 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 №8
8.5. Предлаганата цена – Оферта – Образци № 1.1 до № 1.10, в зависимост
от това за коя/кои обособени позиции участва конкретният участник;
8.6. Ценови показатели.
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 Указанията към кандидатите от настоящата покана. До следващ етап на
оценка се допускат само кандидатите, чиито оферти съответстват напълно на
изискванията на Възложителя относно комплектовността на офертата. Оферти, които не
отговарят на изискванията на поканата за представяне на офертата се отстраняват
след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.
9.2. Комплексна оценка на кандидатите.
9.2.1. Критериите за оценка на офертите:
„Икономически най - изгодна оферта“

20

Всяка оферта се оценява по отделно, за всяка една обособена позиция, за която
участва съответният Участник,
Показатели и относителната им тежест:
К1i – цена на изпълнение за съответната обособена позиция (i = 1 до 4) – с
тежест - 50 т.
К2i - срок на изпълнение за съответната обособена позиция (i = 1 до 4) – с
тежест 30т.
Сроковете за изпълнение да бъдат предложени в календарни дни.
Минималните срокове за изпълнение за всяка обособена позиция са както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – 16 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – 19 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – 22 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – 22 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – 24 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 24 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – 32 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – 36 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 – 36 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 – 36 календарни дни;
УЧАСТНИК, ПРЕДЛОЖИЛ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПО-НИСКИ ОТ ТАКА
ФИКСИРАНИТЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПОЛУЧАВА 0 ТОЧКИ ПО
СЪОТВЕТНИЯТ ПОКАЗАТЕЛ (К2I - СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)
К3i - гаранционен срок за съответната обособена позиция (i = 1 до 4) – с
тежест 20т.
Забележка: Участникът не може да предложи гаранционен срок повече от
два пъти установения в Наредба №2 за приемане на строежите в Република България.
УЧАСТНИК, ПРЕДЛОЖИЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК ПО-ГОЛЯМ ОТ ОТ ДВА ПЪТИ
УСТАНОВЕНИЯ В НАРЕДБА №2 ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОЛУЧАВА 0 ТОЧКИ ПО СЪОТВЕТНИЯТ ПОКАЗАТЕЛ (К3I - ГАРАНЦИОНЕН СРОК)
Методика на комплексната оценка на офертите: Кi = К1i + К2i + К3i
Кi – комплексната оценка за i-тата обобсобена позиция за участника
Оценка на показателя К1i – предлагана цена
Най - ниската предложена цена за съответната обособена позиция получава 50т.
Оценката ще се извърши по следният начин:
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K1in = минимално предложена цена за съответната обособена позиция х 50 т.
предложена цена от n-тият участник
където K1in е изчисленият показател К1i за n-тият участник по i-тата обобсобена
позиция;
К2in =

МИНИМАЛНО ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

х 30 точки

ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ n-ТИЯТ УЧАСТНИК

където K2in е изчисленият показател К2i за n-тият участник по i-тата обобсобена
позиция;
К3in

=

ПРЕДЛОЖЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК ОТ N-ТИЯТ УЧАСТНИК

х 20 точки

МАКСИМАЛНО ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

където K2in е изчисленият показател К2i за n-тият участник по i-тата обобсобена
позиция;
УЧАСТНИЦИТЕ СЕ КЛАСИРАТ СЪГЛАСНО ПОЛУЧЕНИТЕ КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКИ, ЗА
ВСЯКА ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ В НИЗХОДЯЩ РЕД, КАТО ПОЛУЧИЛИЯТ НАЙ-ВИСОКА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА СЕ ИЗБИРА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
10. Срок за представяне на оферти: до 22.10.2013г., 17:00 часа;
11. Дата, място и час на разглеждане на постъпилите оферти:
Документите ще бъдат разгледани и оценени на 23.10.2013г., 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
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