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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275209-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
2018/S 121-275209

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Столична община — район „Студентски“
0006963270629
ж.к. „Студентски град“, бл. 5
София
1700
България
Лице за контакт: Елизабета Младенова
Телефон:  +359 28687584
Електронна поща: rajon@studentski-so.org 
Факс:  +359 28686116
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.studentski.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Столична%20община%20-%20район
%20Студентски,12446

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.profilnakupuvacha.com/Столична%20община%20-%20район%20Студентски,12446
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на район
„Студентски“ по НПЕЕМЖС — инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, ж.к. „Младост 1“, гр.
София

mailto:rajon@studentski-so.org
www.studentski.bg


ОВ/S S121
27/06/2018
275209-2018-BG

- - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 2 / 6

27/06/2018 S121
http://ted.europa.eu/TED

- - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

2 / 6

II.1.2) Основен CPV код
45210000

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на
многофамилнa жилищна сгради на територията на Столична община във връзка с Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с ПМС № 18/ 2.2.2015
г. — инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес бл. 103, ж.к. „Младост
1“, гр. София, въведена в експлоатация 1979 г., състояща се от 153 апартамента, 18 (17 + технически

етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15 660 м2.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 114 100.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
45210000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 103

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на
многофамилнa жилищнa сгради на територията на Столична община във връзка с Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с ПМС № 18/ 2.2.2015
г. — инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес бл. 103, ж.к. „Младост
1“, гр. София, въведена в експлоатация 1979 г., състояща се от 153 апартамента, 18 (17 + технически

етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15 660 м2. Естеството и количеството на
видовете дейности са съгласно КС и документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Оценка по технически показатели / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 114 100.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета
категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата,
в която е установен, за посочения обхват на дейности. Участникът декларира това обстоятелство в
ЕЕДОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3
приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си, в размер на 1 300 000,00 (един милион и триста хиляди) BGN, от които 600 000,00
(шестстотин хиляди) BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за обстоятелствата за реализиран оборот
и годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ,
който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За обособени позиции 1 и 2:
I. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.
За изпълнение на проектирането:
През последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 дейност
с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката. Участникът предоставя в ЕЕДОП
информация за тези обстоятелствата за услугите, които са идентични или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции,
публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците).
За изпълнение на строителството:
През последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 дейности
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Участникът предоставя в ЕЕДОП
информацията за обстоятелствата по предх. изречение за строителството, изпълнено през последните
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5 г., считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката,
придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която
е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания.
II. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката,
включващ най-малко:
— за изпълнение на проектирането: екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност съгласно
чл. 230 ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП, съгласно одобрената документация на възложителя,
— за изпълнение на строителството: екип от специалисти с образование, квалификация и опит, посочени
в одобрената документация.
Всеки участник предоставя в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т. II.

III. Участникът да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 м2 фасадно скеле.
Участникът предоставя в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т. III за разполагаемото техническо
оборудване, което ще ползва.
IV. Участникът да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с
обхват, включващ строително-монтажни работи, система за управление по отношение на околната среда
ISO 14001:2004 или еквивалентна.
Участникът предоставя в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т. IV за внедрените системи, които
следва да отговарят на условията, посочени в документацията.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради — http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата
е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение
на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в
многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. В
съответствие с указания на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх.
№ 91-00-10/6.2.2017 г. с оглед оптимизиране на финансовия контрол по изпълнение на Националната
програма и непревишаване на одобрения ресур, процедурата се открива при условията на чл. 114
от ЗОП, като в проекта на договора и в утвърдената документация е предвидена клауза за отложено
изпълнение. Допустимите дейности за финансиране са посочени от възложителя в одобрената
документация.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Налице са обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката, поради което е невъзможно
спазването на срока по чл. 74, ал. 1 от ЗОП. Видно от техническия паспорт и конструктивното
обследване, още към 2016 г. сериозен проблем на сградата е състоянието на облицовката с плочи от
технически камък и в задължителните мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа

http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117
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е подчертана необходимостта от незабавното ѝ премахване. В съответствие с това и с условията на
НПЕЕМЖС е проведена открита процедура за дейности, включващи предписаните мерки, но за тази
позиция на основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „в“ от ЗОП решението за избор на изпълнител е отменено и
процедурата е прекратена. При тази обективна обстановка състоянието на облицовката е значително
влошено и има реална заплаха за здравето и живота. Краткият срок не е пречка за желаещите да
участват, като се има предвид, че предходната поръчка е открита при същите условия.

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/07/2018
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/07/2018
Местно време: 10:00
Място:
В сградата на СО — район „Студентски“ с адрес гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, заседателна
зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите
или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена
поръчка без включен ДДС.
Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
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Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице —
гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за
авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържане и освобождаване
на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка между
възложителя и изпълнителя.
16.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане паричната сума се внася по сметка
в „Общинска банка“ АД — клон „Младост“, IBAN: BG33SOMB91303317618401, BIC: SOMBBGSF.
16.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва
да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят
заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/06/2018
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