
Партида: 00502 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2248 от дата 28/10/2015
Коментар на възложителя:
Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали 
за физиотерапия, находящи се на партерния етаж  на високото тяло 
в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към  МБАЛ „Света Марина” 
ЕАД, гр. Варна, находящ се в  ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност 
„Сотира”, по плана на гр. Варна, с идентификатор 
10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. 
„Христо Смирненски” № 1, Община Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Адрес
бул. „Христо Смирненски“ 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Направление Техническа Поддръжка 052 978500

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Светослав Стоянов

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 302843

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

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1190

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали 
за физиотерапия, находящи се на партерния етаж  на високото тяло 
в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към  МБАЛ „Света Марина” 
ЕАД, гр. Варна, находящ се в  ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност 
„Сотира”, по плана на гр. Варна, с идентификатор 
10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. 
„Христо Смирненски” № 1, Община Варна
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Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45200000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Поръчката не се разделя на обособени позиции.

Прогнозна стойност
(в цифри): 210000   Валута: BGN

Място на извършване
гр.Варна, бул.„Христо Смирненски“ 1 код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата следва да има следното съдържание:
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника.
2.Данни за лицето, което прави предложението.
3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало 
документите от офертата, в случай че същото не е законният 
представител на участника.  
4.Оферта за участие, подписана от представляващия участника.
5.Доказателства за упражняване на професионална дейност по 
чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП:
5.1. Удостоверение от Камарата на строителите, за вписването в 
съответните професионални регистри, от което да е видно, че 
участникът може да изпълнява обекти от втора категория по 
смисъла на чл.4, ал.5, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи.
6.Списък на изпълнените договори през последните пет години 
(чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП),  за строителство на обществени сгради 
от втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи, със стойност над 150 000 
лева без ДДС, с посочване на публичните регистри, в които се 
съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в 
експлоатация, която информация включва данни за компетентните 
органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото и вида на 
строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на строителството, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 
удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за 
контакт, или  копия на документи, удостоверяващи изпълнението, 
вида и обема на изпълнените строителни дейности, съгласно чл.51, 
ал.1, т.2 от ЗОП. *Изпълнението на договора следва да е 
приключило до датата на подаване на офертата за участие в 
процедурата.
7.Декларация за използване на подизпълнители от участника.
8.Декларация-съгласие за участие като подизпълнител.
9.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на 
труд по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП.
10.Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
11.Декларация за застраховка по чл. 173 от ЗУТ.
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12.Декларация- списък на техническите лица, които ще изпълняват 
следните длъжности при изпълнението на обекта: 
а) Ръководител на обекта; 
б) Технически ръководител; 
в) Експерт по качеството; 
г) Отговорник по безопасност и здраве. 
13.Декларация за разположение на експерт.
14.Сертификат, удостоверяващ че участникът е сертифициран по UNI 
EN ISO 9001:2008, или еквивалентен.
15.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
16.Ценово предложение. Предложените единични цени и обща 
стойност задължително включват всички разходи за изпълнение на 
поръчката: за подготовка на строителната площадка, труд, 
материали, механизация, печалба, доставка, складиране, 
управление и всички други фактори, които влияят върху 
образуването на тези цени, включително и за поддържането на 
обекта по време на строителството и в определения гаранционен 
срок.    
Максималната цена на изпълнението на обществената поръчка не 
трябва да надвишава 210 000 (двеста и десет хиляди) лева с вкл. 
ДДС. Участници, които са предложили цена, която надвишава тази 
стойност, ще бъдат отстранявани от процедурата!
Предлаганият от участника срок за изпълнение на строителството, 
който следва да се оферира в Техническото предложение, не може 
да бъде по- дълъг от 60 (шейсет) календарни дни, считано от 
датата на подписване на Протокол образец 2 от Наредба 3 за 
съставяне на актовете по време на строителството. 
Предлаганият от участника гаранционен срок на обекта, който 
следва да се оферира в Техническото предложение, не може да бъде 
по- кратък от 60 (шейсет) месеца. 

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

Показатели за оценка на офертите
1. Оценка по финансов показател „Предлагана цена по КС” К1 - до 
60 т.
2. Оценка по показател „Опит в изграждането на обществени сгради 
от втора категория през последните 5 години” К2 - до 20 т.
3. Оценка по показател „Срок за изпълнение” К3 - до 20 т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 09/11/2015 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:
Изпълнителят следва да изпълни всички договорени и/или 
необходими СМР със съответните количества, качество и вид на 
матералите, апаратите и съоръженията, в съответствие с 
предоставените от възложителя проекти, както и да отстрани 
всички появили се дефекти в срок.

На адрес  http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1190
могат да бъдат намерени следните документи:
1. Документация за участие в процедурата.
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2. Инвестиционни проекти. Приложения по части: 
• Архитектура 
• Вътрешни ел. 
• ОВК (отопление, вентилация, климатизация)
• Технология 
• ВиК 
• Пожарна безопасност (ПБ) 
• План за безопасност и здраве (ПБЗ) 
• Становище енергийна ефективност.
При желание от страна на участник в процедурата да получи 
документацията на хартиен носител, то тя ще му бъде изпратена на 
посочен от него пощенски адрес за негова сметка. В този случай 
цената на документацията ще бъде 60 (шестдесет) лева с включен 
ДДС (действителните разходи за нейното отпечатване и 
размножаване), като за сумата ще бъде издадена фактура от името 
на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна.
Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК 
и МЗ.
Офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.11.2015 г., 10:00 
часа, в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/11/2015 дд/мм/гггг
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