Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

ОСНОВО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000011502
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

с.Хвостяне
Пощенски адрес:

с. Хвостяне
Пощенски код:

2942
код NUTS

Благоевград
Лице за контакт

Джевдет Дренк
Електронна поща:

ou.dtalev@abv.bg
Телефон:

+359 0897203906
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

http://www.oudtalev.com/
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/29195
I.2)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/84520
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/84520

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

Изграждане на "Спортна площадка за мини футбол 22/40м с изкуствена трева и осветление" в ОУ " Димитър
Талев"с. Хвостяне, УПИ I, кв.1 по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен”
II.1.2)

Основен CPV код

45000000
II.1.3)

Обект на поръчката

Строителство
II.1.4)

Кратко описание

Предметът на поръчката е: Изграждане на "Спортна площадка за мини футбол 22/40м с изкуствена трева и
осветление" в ОУ " Димитър Талев"с. Хвостяне, УПИ I, кв.1 по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен”
С настоящата обществена поръчка се възлага изграждането на нова Спортна площадка за мини футбол с размери
22/40м с изкуствена трева и осветление в ОУ "Димитър Талев"с. Хвостяне, УПИ I, кв.1 по плана на с. Хвостяне,
общ. Гърмен.
При изпълнение на строителството, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка
изисквания на приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към
СМР.
CPV код: 45000000 „Строителни и монтажни работи ”
В съответствие с разпоредбата на чл. 48 от ЗОП, към настоящите указания, Възложителят предоставя и Техническа
спецификация, от която участниците могат да получат в пълен обем необходимата информация, касаеща
предмета на настоящата обществена поръчка.
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

75517.5
Валута

BGN
II.1.6)

Обособени позиции (когато е приложимо)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

45000000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Благоевград
Основно място на изпълнение

с. Хвостяне, община Гърмен.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Предметът на поръчката е: Изграждане на "Спортна площадка за мини футбол 22/40м с изкуствена трева и
осветление" в ОУ "Димитър Талев" с. Хвостяне, УПИ I, кв. 1 по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен”
С настоящата обществена поръчка се възлага изграждането на нова спортна площадка за мини футбол с размери
22/40м с изкуствена трева и осветление в ОУ "Димитър Талев" с. Хвостяне, УПИ I, кв.1 по плана на с. Хвостяне,
общ. Гърмен.
При изпълнение на строителството, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка
изисквания на приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към
СМР.
В съответствие с разпоредбата на чл. 48 от ЗОП, към настоящите указания, Възложителят предоставя и Техническа
спецификация, от която участниците могат да получат в пълен обем необходимата информация, касаеща
предмета на настоящата обществена поръчка.
CPV код: 45000000 „Строителни и монтажни работи ”
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество

Предлаган гаранционен срок - 10%
Срок за изпълнение на СМР - 20%
Мерки за опазване на околната среда - 30%
Цена
Тежест

40%
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

75517.5
Валута

BGN
II.2.7)

Информация относно опциите
Опции

не
II.2.8)

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

не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1)

Изисквания за личното състояние

Участниците в поръчката следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява
участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката.
Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за
член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника
и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако
има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В
тези случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се
отнасят и за това физическо лице.
Към офертата участниците подават ЕЕДОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствието с
критериите за подбор.
Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят задължително отстранява от участие в обществената поръчка
участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217,
чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл.
13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.
Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен
ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171
от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват I група, минимум V категория, съгласно
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен
валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република
България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
2.2.1. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б от ЕЕДОП.
2.2.1.Участникът, определен за изпълнител представя застраховка „Професионална отговорност“, покриваща
минималната застрахо-вателна сума за строежи с обхват I група, минимум V категория в съответствие с Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден
аналогичен/еквивалентен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република
България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
Когато предоставената застраховка или гаранция, покрива само частично рисковете, възложителят може да
изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173,
ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на
услуги.
III.1.3)

Технически и професионални способности

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил
дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета, за която се подава оферта.
Под дейност (строителство), „сходна с предмета”, следва да се разбира: строителство на спортни площадки и/или
вертикални планировки.
Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената дейност (строителство).
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на
поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания
2.Участникът да има внедрена система - по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за
внедрена система за управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни
работи.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление.
Участникът, определен за изпълнител представя Сертификат ISO EN 9001:2008 / ISO EN 9001:2015 или еквивалент за
внедрена система за управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни
работи, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки

III.1.4)

Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за
камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват I група, V категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.5.1.
от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от
22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, , а за
чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му
закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване
на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български
език.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение което не
е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в
ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП
Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на
строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър
на Строителя за изпълнение на строежи с обхват: I група, V категория, съобразно Правилника за реда и вписване и
водене на ЦПРС или да извърши съответна регистрация" или еквивалентен документ или декларация от
компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален
регистър на държавата, в която е установен, допускащ, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи обект на настоящата
обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение

не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1)

Срок за получаване на офертите
Дата

20-октомври-2020
Час

23:59
IV.2)

Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

6
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

21-октомври-2020
Час

14:30
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI)

Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер
на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставят в една от следните форми:
• парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя:
Данни за банкова сметка на ОУ „Димитър Талев“ с. Хвостяне.
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG76STSA93003176876180
• банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение измежду формите на
гаранции, регламентирани в ЗОП.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да
е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да бъде предоставена от името на
изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора за
обществена поръчка.
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Дата на изпращане

08-октомври-2020

Възложител

Име и фамилия:

Джевдет Дренк
Длъжност:

Директор на ОУ "Димитър Талев" с. Хвостяне, общ. Гърмен

