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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: 02-10-9/1 от 13.02.2018 г. 
  

Възложител: Администрация на президента на Република България 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00990 
Адрес: гр. София, бул. Дондуков № 2 
Лице за контакт: Главен юрисконсулт 
Телефон: 02 9239 190; 02 9239 146 
E-mail: m.manolova@president.bg 
Лице за контакт: във връзка с техническата спецификация 
Телефон: 02 9239 183 
E-mail: gladchenko@president.bg 
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: Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна 
поддръжка, текущи и аварийни ремонти 
Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строителни и 
монтажни работи по Приложение № 1 към по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП за 
извършване на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и 
аварийни ремонти. 

Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от Възложителя при 
възникнала необходимост от извършването им 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. 
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Място на извършване: 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. 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 240 000 (двeста и четиридесет 
хиляди) лв. 
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: За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците трябва да 
са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 
строежи със следния обхват: четвърта група и подгрупа строежи от първа до пета 
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в“ от Закона за устройство на територията, чл. 
2, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 
5, ал. 1 и 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България, което е условие 
за осъществяване предмета на обществената поръчка съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите в България. 
  
Икономическо и финансово състояние: Участникът трябва да притежава валидна 
застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ с 
минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството.  

Технически и професионални способности:  
1. Оферентът трябва да е изпълнил успешно поне един строителен обект, сходен* с 
предмета на настоящата поръчка, през последните 5 години, считано от датата на 
подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал 
дейността си. 

* Под „обект, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира 
реконструкция и/или основен ремонт на административни сгради или обекти/сгради за 
широко обществено ползване/обслужване. 

2. Участникът трябва да внедрена система за управление на качество по стандарт ISO 
9001:20хх или еквивалент, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка. 

 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 
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: 1. К1 - Цена /обща стойност от единичните цени/ за изпълнение на възлагани СМР 
по раздел А от техническата спецификация – Тежест: 60 т. 
 2. К2 - Цена /обща стойност от единичните цени/ за изпълнение на възлагани СМР по 
раздел Б от техническата спецификация – Тежест: 25 т. 
3. К3 - Надбавка за печалба над единичните цени на СМР, невключени в обхвата на 
възлаганията по т. 1 и т. 2, но включени в актуалните сборници „Справочник за цените в 
строителството”, публикувани от „Стройексперт-СЕК” ЕООД, към датата на тяхното 
възлагане – Тежест: 15 т.  
Комплексната оценка на офертите се извършва по формулата: К = К1 + К2 + К3 
 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: 01.03.2018 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: 01.06.2018 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 02.03.2018 г.                      Час: 10:30 ч. 
  
Място на отваряне на офертите: Администрация на президента, бул. Дондуков № 2 
  

 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): [……] 

 
Дата на настоящата обява 
Дата: 13.02.2018 г. 
 
Възложител 
Трите имена: Димитър Желязков Стоянов 
Длъжност: Главен секретар на президента на Република България 

 


