АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [798/07.11.2016 г.]

Възложител: Диагностично-консултативен център – 1 – Русе ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [01713 ]
Адрес: гр. Русе, ул. Независимост № 2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Калинка Драганова]
Телефон: [082 834121]
E-mail: [dkc1_rs@b-trust.org]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Изграждане на платформа за инвалиди и

оформяне на

централен вход на ДКЦ-1-Русе ЕООД”.
Кратко описание: За СМР, предмет на настоящата поръчка, има одобрен инвестиционен
проект и издадено разрешение за строеж № 359/24.08.2016 г.
Разрешеният строеж е за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ИНВАЛИДИ,
ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ВХОД В ДКЦ-1, УПИ II-5105,
КВ. 919, ЦГЧ, УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” № 2, ГР. РУСЕ, ОБЩ. РУСЕ, ОБЛ. РУСЕ”, който е
четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.«б» от ЗУТ и чл. 8, ал.2, т.3 от Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Със заповед № РД-03-58/28.09.2016 г. на главния архитект на Община Русе е допълнено
разрешение за строеж № 359/24.08.2016 г. с изменението на одобрения инвестиционен проект,
състоящо се в обособяване на два етапа и определяне на техните граници, както следва:
Първи етап – Платформа за инвалиди с размери 1.5 м / 1.5 м и оформяне на централен вход
– изграждане на ново външно стълбище, реконструиране на съществуващото стълбище и
покриването им с навес (ЗП – 31.85 кв.м.);
Втори етап – Фасадно оформление на ДКЦ-1-Русе ЕООД.
СМР, предмет на настоящата поръчка, включва дейности за изпълнение на Първи етап от
разрешеното строителство, а именно: Изграждане на платформа за инвалиди с размери 1.5 м / 1.5
м и оформяне на централен вход – изграждане на ново външно стълбище, реконструиране на
съществуващото стълбище и покриването им с навес (ЗП – 31.85 кв.м.).
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СМР ще се изпълняват в условията на работещо лечебно заведение. Изпълнителят
организира СМР по начин, който не препятства обичайната дейност в лечебното заведение.
Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящата поръчка, не може да бъде подълъг от 95 (деветдесет и пет) календарни дни, като същият започва да тече от датата на
получаване на Възлагателно писмо от възложителя за стартиране на изпълнението на дейностите
и ще приключи с подписването на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ (Констативен протокол
за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта от изпълнител на възложител).
Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности за изпълнение,
съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания, се съдържат в
одобрения инвестиционен проект и Техническата спецификация, неразделна част от
документацията на настоящата обява.
Място на извършване: Строително-монтажните работи ще се осъществяват в сграда,
собственост на ДКЦ-1-Русе ЕООД, УПИ II-5105, Кв. 919, ЦГЧ, Ул. „Независимост” № 2, Гр.
Русе, Общ. Русе, Обл. Русе.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди
лева).
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
Общи изисквания: В обявата за възлагане на обществената поръчка може да участва
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или
услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва
да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член
на обединението. Документът трябва да бъде представен от участника в копие.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в договора, или в друг
документ, подписан от членовете на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо
лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството
на държавата, в която обединението е установено.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
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само в едно обединение
Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в
настоящата обществена поръчка.
Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „свързани
лица” са: а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;в) лицата, които
съвместно контролират трето лице;г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения,
роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до
четвърта степен включително.
Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа „контрол” е налице, когато едно лице:а) притежава, включително чрез дъщерно
дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в
общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко
или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно
юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането
на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
Съгласно чл.46, ал.1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя
в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка.
2. Изисквания за личното състояние:
Обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, наличието на които е основание за
отстраняване на участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е
от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗОП, а именно:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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, чл. 321а и чл. 352 – 353е от НК;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
взложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
Горното обстоятелство не се прилага, когато:
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания заостраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Забележка: При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица,
за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената
поръчка.
Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника, 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 неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
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3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 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 лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – за лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран
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.
9. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството надържавата, в
която са установени;
Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно
да го представлява.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП
1. Към офертата участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1-5 и т. 7 от ЗОП с декларация. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Декларациите се
представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответните документи, издадени от компетенен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение
съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение,
участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната
държава.
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.
56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно
изплащане на дължимите
задължения
или
е
в
процес на изплащане на дължимо
обезщетение; 2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
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Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя,
съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:
строителни дейности по обекти четвърта категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията
си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено
в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнители, същите следва да
отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Икономическо и финансово състояние:
Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на
лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди причинени от други
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
За участник, установен/регистриран в Р България застраховката „Професионална
отговорност”, следва да бъде съгласно чл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, покриваща
минималната застрахователна сума за строител за строежи четвърта категория съгласно чл. 137
от ЗУТ в размер на 100 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка
„Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва
строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Технически и професионални способности:
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката,
на минимум 1 обект.
Под „строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“
следва да се разбират СМР за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради за
обществено ползване.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горното
изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя,
ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не
са налице основанията за отстраняване от поръчката.
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Специфични основания за изключване:
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да
НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна
система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар,
определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на
правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито
ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия,
или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са
разкрити по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в
сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на
регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило
информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната
търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно
споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се
прилага споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25
ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение
за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици
- физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение,
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска
организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

Деклариране на липсата на специфични основания за изключване и съответствието с
критерите за подбор:
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията по т. 6.1. и
съответствието с критериите за подбор по т. 3, т. 4 и т. 5 чрез представяне на единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация.
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Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези
лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил
използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че
съдържащата се в него информация все още е актуална.
Участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен
пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.
В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се
потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и
се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
Участникът удостоверява липсата на основанието по т. 6.1. с попълване на Част III:
Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на
държава членка от ЕЕДОП.
Участникът удостоверява съответвието си с критериите за подбор по т. 3, т. 4, т. 5 с
попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета, съгласно
зададените минимални изисквания на Възложителя.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно
да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на
другите лица.
При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на
образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, указанията, дадени от Възложителя, както и
настоящите разписани указания.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на специфичните основания за изключване и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от
участника или са му служебно известни.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име:
Предлагана цена /К1/
Срок за изпълнение на поръчката /К2/

Тежест: 50 %
Тежест: 50 %

1. Оценка по показател «Предлагана цена» /К1/ :
К1 = (Ц мин / Ц оферта) х 50, където
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Ц мин e най-ниската предложена цена в лв. без ДДС
Ц оферта е предложената цена от съответния участник.
Оценките по показателя Предлагана цена /К1/ се представят в числово изражение с
точност до втория знак след десетичната запетая.
2. Оценка по показател «Срок за изпълнение на поръчката” /К3/ :
К3 = (Ср мин / Ср оферта) х 20, където
Ср оферта е срока за изпълнение на поръчката в календарни дни, предложен от съотния
участник.
Ср мин е най-краткия предложен срок в календарни дни.
Комплексната оценка се формира въз основа на следната формула:
КО = К1 + К2
Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 точки.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на
комплексната оценка.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [24.11.2016 г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [23.01.2017 г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25.11.2016 г., 12:00 ч.]
Място на отваряне на офертите:
ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет на управителя.
Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три
оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока
ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на ДКЦ-1-Русе ЕООД, раздел „Профил на
купувача“, в електронното досие на поръчката.

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

Друга информация (когато е приложимо): [……]
Източник на финансиране:
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка са осигурени от бюджета на възложителя.
Начин на плащане:
Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева по следната схема,
както следва:
- Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от общата стойност на договора
без ДДС, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на Възлагателно
писмо от възложителя за стартиране на изпълнението на дейностите и представяне на фактура от
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страна на избрания за изпълнител участник.
- Междинни плащания в размер на не повече от 70% (седемдесет процента) от общата
стойност на договора, включително аванса, платими въз основа на подписани от представител на
Възложителя и Изпълнителя протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане
видове СМР, които са приети от Възложителя и са отразени в съставените, съгласно
нормативните изисквания, актове и протоколи за съответните завършени етапи, в срок до 30
(тридесет) дни след представяне на отчетната документация, в това число Протокол обр.19, и
фактура, като основание за плащане.
- Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% (сто процента) от цената на
договора, при изпълнение на всички предвидени дейности и в срок от 30 (тридесет) календарни
дни след представяне на:
- съставен Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване и на
последния обект от Изпълнител на Възложител, придружен от протоколи, доказващи
количествата на действително извършените СМР;
- оригинална фактура.
3. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния
срок за подаване на офертите.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност
на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи
оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от
страна на Възложителя.
4. Подаване на оферти
Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се представя на
български език.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията,
обявени от Възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може
да участва само в едно обединение.
Участниците следва да декларират в своята оферта физическите лица, които са
действителни собственици на капитала, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари чрез подаване на декларация за идентификацията на същите.
Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква
нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис
и мокър печат /ако има такъв/, всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на
български език или в превод на български език, ако в предложението са включени документи,
референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален
превод на български език.
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата обява и да бъде
оформена по приложените към обявата образци. Условията в образците към обявата са
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на
адреса на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2.
Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието
на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.
Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи:
• Опис на представените в офертата документи, подписан от участника (по образец на
участника);
• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 9

