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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 6036 от дата 14/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Многопрофилна болница за активно лечение д-р Братан Шукеров"АД

Адрес
бул.Бългрия №2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Добринка Белева

E-mail Факс
orb-sm@mbox.digsys.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Упражняване на строителен надзор в т.ч.контрол по безопасност и 
здраве и осъществяване на инвеститорски контрол за следните 
обекти:
  ºПреустройство и ремонт на “Неврологично отделение”
  ºПреустройство и ремонт на “Родилен сектор”към АГ отделение
  ºПреустройство и ремонт на “УНГ отделение”
  ºРемонт на кабинет-мамограф и графично-скопичен кабинет
  ºРемонт на покрив на сграда за котел

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71520000
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Доп. предмети 71521000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1. Упражняване на строителен надзор,в т.ч.контрол по безопасност 
и здраве по време на строителството по всички части, съобразно 
одобрения проект и изискванията на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и 
други нормативни актове.
2. Осъществяване на инвеститорски контрол на обекта по всички 
части.
3. Съставяне на технически паспорт за следните 
обекти:Преустройство и ремонт на “Неврологично отделение”, 
Преустройство и ремонт на “Родилен сектор”към АГ отделение и   
Преустройство и ремонт на “УНГ отделение”,съгласно чл.176а  от 
ЗУТ.
4. Изготвяне на окончателен доклад за установяване на годността 
на ползване на строежите,съгласно чл.168,ал.6 от ЗУТ .

Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване
Обектите се намират на територията на лечебното заведение код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 
прилагане на ЕИК или  удостоверение за актуално състояние от 
съответния публичен регистър в оригинал или във формата на 
заверено от участника фотокопие. 
2.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е 
подписана от лице, различно от законния представител на 
участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено 
фотокопие;
3. Сведения за участника включващи: Фирма (наименование) на 
участника, седалище и адрес на управление, телефон, факс, 
пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, лице за 
контакти (длъжност, адрес, телефон, факс), ЕИК, Ид № ДДС, 
обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката – подписани и 
подпечатани от законния представител на участника;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
4.1. Копие на валиден лиценз/удостоверение, издаден при 
условията на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ и 
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 
съответствието на инвест. проекти и/или упражняване на 
строителен надзор, заедно със заверено копие на основния списък, 
приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията 
на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 
съответствието на инвест. проекти и/или упражняване на 
строителен надзор. 
4.2. Валидна застрахователна полица съгласно чл.171,ал.1 от ЗУТ 
при лимит на отговорност, съгласно чл.5,ал.4,т.3 от Наредбата за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството (под формата на заверено копие от участника). 
Застраховката да е  валидна към датата на подаване на офертата, 
като  задължително  се приложи  декларация в свободен текст, че 
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ако същата изтече по време на процедурата, участникът ще  
представи валидна нова или продължена застраховка преди 
сключване на договора – на основание чл. 42,ал. 1, т. 4 от 
ЗОП.Професионалната дейност от застрахователната полица да 
отговаря на предмета на поръчката. 
4.3. Всеки участник трябва да представи списък с екип от 
технически правоспособни лица за извършване функциите на 
инвеститорски контрол, осигуряващи участие на тези лица в 
изпълнение на обществената поръчка. Експертите трябва да 
притежават необходимата професионална квалификация за 
изпълнението на дейностите по инвеститорски контрол.
По преценка на участника лицата, упражняващи строителен надзор е 
възможно да упражняват и функциите на инвеститорски контрол. В 
този случай, участникът изрично да посочи ползването на тази 
опция. 
4.4  Декларация ,че участника или лицата от списъка към лиценза 
не са проектанти и/или строители и /или доставчици на 
обектите,съгласно разпоредбите на чл.166,ал.4 от ЗУТ.
4.5. Декларация за съгласие, че в срок до 10 /десет/ календарни 
дни ще бъде представен окончателен доклад за установяване 
годността на ползване на строежа след подписване на Акт обр.15 
от Наредба №3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителство.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/10/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
 5. Ценово предложение съдържащо:
5.1. Начин на образуване на предлаганата цена за всички обекти 
при обща стойност на строителните работи 500 673,28 лв.без ДДС :
При подготовката на Ценовото предложение/Предлагана цена 
участниците следва да предложат обща цена за изпълнението на 
поръчката, с включени всички разходи за:
5.1.1. Упражняване на строителен надзор по време на 
строителството, в т.ч. контрол по безопасност и здраве, без 
начислен ДДС, и с начислен ДДС;
5.1.2. Упражняване на инвеститорски контрол, без начислен ДДС, и 
с начислен ДДС;
5.1.3. Съставяне на технически паспорт за следните 
обекти:Преустройство и ремонт на “Неврологично отделение”, 
Преустройство и ремонт на “Родилен сектор”към АГ отделение и   
Преустройство и ремонт на “УНГ отделение”, без начислен ДДС, и с 
начислен ДДС.
Участниците следва да представят и обща стойност без начислен 
ДДС, и с начислен ДДС за всички дейности /5.1.1., 5.1.2. и 
5.1.3./
Предлаганата цена включва всички необходими разходи на 
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Изпълнителя за изпълнението на обекта, вкл. тези за извънреден 
труд, професионална застраховка и всички други присъщи разходи, 
които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението 
на обществена поръчка.
 5.2. Начин на плащане: 
 5.2.1. Плащането за упражняване на строителен надзор в 
т.ч.контрол по безопасност и здраве и за осъществяване на 
инвеститорски контрол, както следва:
- 30  % от предложената цена за строителен надзор, в т. ч. за 
контрол по безопасност и здраве и за осъществяване на 
инвеститорски контрол, при подписване на Протокол обр.2 за 
откриване на строителна площадка и заверяване на заповедната 
книга на строежа и след представяне на надлежно оформена фактура 
от Изпълнителя.
– 70 % от предложената цена за строителен надзор, в т. ч. за 
контрол по безопасност и здраве и за осъществяване на 
инвеститорски контрол , в 10 (десет) дневен срок след издаване 
на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от 
компетентните органи, подписване на приемо-предавателен протокол 
и представяне на надлежно оформена фактура от Изпълнителя.
5.2.2. Плащане за изготвяне на технически паспорт – в 10 (десет) 
дневен срок след предоставянето му на Възложителя и представяне 
на надлежно оформена фактура от Изпълнителя.
Участниците следва да представят декларация в свободен текст за 
съгласие с условията за начин на плащане.
 6. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 календарни 
дни, считано от крайната дата за подаване на офертите (под 
формата на декларация).  
Публичната покана е предоставена в профила на купувача www.mbal-
smolyan.com.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/10/2013 дд/мм/гггг
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