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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: 00553

Поделение: ________

Изходящ номер: 762 от дата 18/09/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Институт по физика на твърдото тяло "Академик Георги 
Наджаков" (ИФТТ) при Българска академия на науките

Адрес
бул. "Цариградско шосе" № 72

Град Пощенски код Страна
София 1784 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Институт по физика на твърдото 
тяло "Академик Георги 
Наджаков" (ИФТТ) при Българска 
академия на науките

02 8758061

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Александър Харизанов - тел. 02 8750094; GSM 0894499430

E-mail Факс
director@issp.bas.bg 02 9753632

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.issp.bas.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.issp.bas.bg/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предмет на поръчката: „Подмяна на площадков водопровод, 
захранващ сгради „Книгохранилище“, „Бял дом“, „Хелиева станция“, 
„Ниски температури“, „Оптика“, „Стол № 3“ и „ЦЛСЕНЕЙ“ в Научен 
комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“.

Кратко описание: Извършване на строителни и монтажни 
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работи /СМР/ на водоснабдителни инсталации в съответствие с  
техническото задание.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45332200

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Изкоп с багер - 784.08 м3, Водочерпене с помпа - 3.00 мсм, Изкоп 
ръчен в земни маси - 41.22 м3, Доставка и полагане на пясък с 
дебелина 10 см за подложка под тръби  - 45.85 м3, Доставка и 
монтаж на ПЕВП тръби, ПЕВП тройници, ПЕВП колена, ПЕВП преходи, 
ПЕВП редукции, ПЕВП муфа, Фланшови накрайници, Свободен фланец –
различни размери, СК ф100 (комплект с шиш и гърне),  ТСК ф2 
(комплект с шиш и гърне) и други, Обратно засипване със земни 
маси - 825.30 м3,  Разваляне и възстановяване на бетонова 
настилка, Направа на опорни блокчета, Пробиване на отвори в 
бетонна стена, Подвързване към съществуващ водопровод ф150 
стомана, Подвързване към съществуващ пожарен хидрант, Направа на 
Водна проба под налягане - 472.50 м.л. Подробности по тези 
дейности са посочени в техническото задание за възлагане на 
поръчката, налично на Интернет страницата на Възложителя – виж 
Допълнителна информация по-долу от този Раздел III.

Прогнозна стойност

(в цифри): 24000   Валута: BGN

Място на извършване

Република България, град София, бул. "Цариградско шосе" № 72 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Оферта за изпълнение може да подаде всяко физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, което(които) отговаря
(-т) на следните условия:
1.1. Участникът трябва да е вписан към датата, определена като 
краен срок за получаване на оферти, в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) при Камарата на строителите в 
България (КСБ) за изпълнението на строежи от пета или по-висока 
категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) или за изпълнението на отделни видове 
строителни и монтажни работи, посочени в Класификацията на 
икономическите дейности, позиция „Строителство“; 1.2. Към 
датата, определена като краен срок за получаване на оферти, 
участникът трябва да има валидна застраховка професионална 
отговорност за строител, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от 
ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане 
в проектирането и строителството за минимална застрахователна 
сума за строител за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 
1, т. 5 ЗУТ - 70 000 лв., или за по-висока застрахователна сума 
за строител за строежи по-висока категория или за 
застрахователна сума за строител за изпълнението на отделни 
видове СМР; 1.3. Участникът трябва да разполага с техническо 
лице или с технически лица, което(които) ще отговаря(-т) за 
изпълнението на възложения обект.
2. Офертите на участниците следва да съдържат:
2.1. Копие от документа за регистрация или единен 
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идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице; 
2.2. При участници обединения - документ (договор, учредителен 
акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият обединението;
2.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 
ал. 5 от ЗОП, попълнена в съответствие с приложен в 
документацията образец.
2.4. Копие от валидно удостоверение за вписване в ЦПРС при КСБ 
съгласно изискванията на т. 1.1 по-горе;
2.5. Копие от валидна застраховка професионална отговорност за 
строител, съгласно изискванията на т. 1.2 по-горе;
2.6. Списък на техническите лица, които ще отговарят за 
изпълнението на възложения обект, с посочени длъжност, която 
лицето ще изпълнява по поръчката, образование на лицето и брой 
години опит на лицето в сходни обекти - ако има такъв опит. 
Списъкът да бъде изготвен съгласно приложен в документацията 
образец;
2.7. Декларация за извършен оглед на обекта - представя се като 
част от Ценовото предложение; огледът на обекта се осъществява 
чрез инж. Александър Харизанов – тел. 02 / 875 00 94; моб. тел. 
089 449 9430. Огледът на обекта не е задължителен, но е 
препоръчителен. 
2.8.1. Техническо предложение, попълнено в съответствие с 
приложен в документацията образец;
2.8.2. Ценово предложение, попълнено в съответствие с приложен в 
документацията образец;
2.9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за 
минимална цена на труда, попълнена в съответствие с приложен в 
документацията образец;
2.10. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от 30 
(тридесет) календарни дни след сключване на писмен договор и 
предаване на строителната площадка от възложителя на 
изпълнителя; 
2.11. Гаранционен срок - не по-кратък от 8 (осем) години; 
2.12. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 
(шестдесет) календарни дни след изтичане на крайния срок за 
получаване на офертите.
2.13. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители 
и/или когато участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, участникът представя необходимата информация и документи, 
подробно описани в документацията към публичната покана.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 27/09/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
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на посочения интернет адрес или друго:

Прогнозната стойност на поръчката от 24000 лева е без ДДС. Тази 
стойност не е максимална. Оферти надвишаващи тази стойност няма 
да бъдат отстранявани, но Възложителят си запазва правото да 
прекрати процедурата в случай че всички оферти, които отговарят 
на предварително обявените от възложителя условия, надвишават 
финансовия ресурс, който той може да осигури.

Офертите се представят в деловодството на Институт по физика на 
твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“ при БАН, гр. София, 
бул. „Цариградско шосе“ № 72, ІІ етаж, стая 215, в запечатан 
плик, съдържащ надпис с предмета на поръчката, наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 
и електронен адрес.

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет адреса на 
Възложителя - http://www.issp.bas.bg/, рубрика "Профил на 
купувача". На същия адрес е публикувана и документацията към 
публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за 
изпълнение на поръчката, техническото задание, образците на 
документите за попълване, допълнителни подробности относно 
условията за участие както и проекта на договор. Публичната 
покана и документацията към публичната покана ще бъдат 
публикувани и на Интернет страницата на Българска академия на 
науките - http://www.bas.bg/ - рубрика "Обществени поръчки", под
- рубрика "Обществени поръчки, открити през 2012 г.".

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 27/09/2012 дд/мм/гггг
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