
BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

Президент на Република България, бул. Дондуков №2,  За: Милен Топалов;  Радослава
Мончева,  Република  България  1123,  София,  Тел.:  02  9239268;  02  9239146,  E-mail:
M.Topalov@president.bg, Факс: 02 9804484
Място/места за контакт: дирекция ФСИО; дирекция Правна
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.president.bg.
Адрес  на  профила  на  купувача:  http://www.president.bg/cat165/759/Publichna-pokana-
SMR.html.

Строителство

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и
аварийни ремонти

45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи

Дейностите се възлагат при възникнала необходимост за срока на договора и могат да
включват изпълнение на строителни и монтажни работи по групи, както следва:
Архитектурно-строителни и конструктивни работи, работи по електро-, ВиК и ОВиК
инсталации и други; Освежителни и текущи ремонти; Отстраняване на аварии по
електро-, ВиК и ОВиК инсталации

200000 BGN

гр.София

BG411
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията, публикувана
на адреса на профила на купувача. Дейностите се извършват в сградата на
Администрацията на президента в гр. София, бул. „Дондуков“ 2, както и в офисите на
лицата, които са били президенти на Република България и във ведомствените жилища,
предоставени на Администрацията на президента, на територията на град София. Срок
на договора - 18 месеца.

Икономически най-изгодна оферта

1. Цена /обща стойност от единичните цени/ за изпълнение на възлагани СМР по раздел
А от техническата спецификация - 50 % 2. Цена /обща стойност от единичните цени/ за
изпълнение на възлагани СМР по раздел Б от техническата спецификация - 20 % 3.
Надбавка за печалба над единичните цени на СМР, невключени в обхвата на
възлаганията по т. 1 и т. 2, но вкючени в актуалните сборници „Справочник за цените в
строителството”, публикувани от „Стройексперт-СЕК” ЕООД, към датата на тяхното
възлагане - 10 % 4. Техническо предложение за организацията и начина на работа на
оферента, за качествено изпълнение на възлаганите заявки за СМР (Организация на
работата от приемане на заявката до приключване на СМР; Мерки за осигуряване на
качеството на ремонтните дейности при изпълнение на заявките; Мерки за съкращаване
на времето за изпълнение на заявките за СМР по всички видове дейности) - 20 %

05/08/2015 17:30

НЕ

Всички изисквания и условия за участие в избора на изпълнител са посочени в
документацията, публикувана на адреса на профила на купувача. Офертата да отговаря
на условията на чл.101а от ЗОП и да съдържа срок на варидност не по-малко от 90
календарни дни. Оферти, подадени по пощата или чрез куриер, следва да бъдат получени
до изтичане на крайния срок. Офертите ще бъдат отворени в 14,00 часа на следващия
работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите в сградата на
Администрацията на президента, гр. София, бул. Дондуков 2.
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