Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

97-МО СУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000667531
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр.София
Пощенски адрес:

кв. ЛЮЛИН 5 ул. 504
Пощенски код:

1359
код NUTS

BG411 София (столица)
Лице за контакт

Emiliya Georgieva Manolova
Електронна поща:

sou97@abv.bg
Телефон:

+359 28242303
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://97su.bg/
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/35341
I.2)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/148858
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/148858

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови” по проект „София избира Децата“ –
създаване на съвременни училищни тоалетни“ ”
II.1.2)

Основен CPV код

45000000
II.1.3)

Обект на поръчката

Строителство
II.1.4)

Кратко описание

Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови” по проект „София избира Децата“ –
създаване на съвременни училищни тоалетни.
Тоалетните - цел на настоящото преустройство и ремонт, се намират на първи и втори етаж в западното крило на
сградата на 97 СУ „Братя Миладинови”. Представляват две отделни помещения, съответно за момчета и
момичета.
Подробно описание на изискванията към плануваните видове дейности се съдържат в Техническа спецификация
и количествено – стойностната сметка, както и в представения проект.
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

70000
Валута

BGN
II.1.6)

Обособени позиции (когато е приложимо)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение

София, ж.к. Люлин 5, ул. 504 №1 - 97-мо СУ "Братя Миладинови"
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

1 Събаряне, почистване и извозване на съществуващи зидове
1.1 Тухлени зидове 25 см м3 2.40
1.2 Демонтиране и извозване на съществуващи облицовки по под и стени м² 57.70
ТОАЛЕТНА ЗА МОМЧЕТА
2 Изграждане на нови преградни стени
2.1 Преградна стена от Циментова плоскост Knauf AQUAPANEL / включително шпакловка/ м² 5.40
2.2 Изграждане на предстенна стена от Циментова плоскост Knauf AQUAPANEL зад тоалетни / включително

шпакловка/ м² 10.80
2.3 Изграждане на таван /над врати клетки/ тоалетни (включително шпакловка) м² 11.87
3 Подова замазка м² 18.50
4 Настилка от гранитогрес м² 16.58
5 Мазилка по стени/ латекс
Латекс цвят Baumit 0792 м² 3.80
Латекс цвят Baumit 0448 м² 19.00
Латекс цвят Baumit 1113 м² 4.00
6 Мазилка / латекс по таван
Латекс цвят RAL 9001 м² 10.00
7 Фаянс по стени / H=200см/
Фаянс пастел син 20/20 см м² 6.80
Фаянс пастел зелен (Пистачо) 20/20 см м² 13.90
Фаянс пастел Блако мат 20/20 см м² 19.80
8 Изграждане на Окачен таван с височина 40 см от таван / включително ревизионни отвори 4 бр. и шпакловка / м²
7.60
9 Лед лампи за открит монтаж с обемни датчици за движение бр. 5.00
10 Лед лампи в клетки за тоалетни с датчик за движение бр. 4.00
11 Тоалетни за вграждане /комплект / бр. 4.00
12 Диспенсър за тоалетна хартия бр. 5.00
13 Кош за боклук бр. 1.00
14 Диспенсър за сапун бр. 2.00
15 Огледало зад мивки / включително монтаж / 160/60см бр. 1.00
16 Мивка / комлект , включително за монтаж бр. 2.00
17 HPL Плоскости за преграждане на тоалетни клетки / по проект/ бр. 1.00
18 Плот за мивки от HPL плоскост / по проект/ бр. 1.00
19 Входна врата от закалено стъкло / матирано / 80/200см бр. 1.00
20 Подов сифон бр. 5.00
ТОАЛЕТНА ЗА МОМИЧЕТА
2 Изграждане на нови преградни стени
2.1 Преградна стена от Циментова плоскост Knauf AQUAPANEL / включително шпакловка/ м² 5.40
2.2 Изграждане на предстенна стена от Циментова плоскост Knauf AQUAPANEL зад тоалетни / включително
шпакловка/ м² 10.80
2.3 Изграждане на таван над врати клетки тоалетни/включително шпакловка/м² 11.60
3 Подова замазка м² 18.50
4 Настилка от гранитогрес м² 14.50
5 Мазилка по стени/ латекс
Латекс цвят Baumit 0521 м² 14.80
Латекс цвят Baumit 0454 м² 3.50
6 Мазилка / латекс по таван
Латекс цвят RAL 9001 м² 7.62
7 Фаянс по стени / H=200см/
Фаянс пастел червен 20/20 см м² 6.80
Фаянс пастел жълт 20/20 см м² 3.50
Фаянс пастел Блако мат 20/20 см м² 24.40
8 Изграждане на Окачен таван с височина 40 см от таван / включително ревизионни отвори 4 бр. и шпакловка / м²
7.60
9 Лед лампи за открит монтаж с обемни датчици за движение бр. 5.00
10 Лед лампи в клетки за тоалетни с датчик за движение бр. 4.00

11 Тоалетни за вграждане /комплект / бр. 4.00
12 Диспенсър за тоалетна хартия бр. 5.00
13 Кош за боклук бр. 1.00
14 Диспенсър за сапун бр. 2.00
15 Огледало зад мивки / включително монтаж / 160/60см бр. 1.00
16 Мивка / комлект , включително за монтаж бр. 2.00
17 HPL Плоскости за преграждане на тоалетни клетки / по проект/ бр. 1.00
18 Плот за мивки от HPL плоскост / по проект/ бр. 1.00
19 Входна врата от закалено стъкло / матирано / 80/200см бр. 1.00
20 Подов сифон бр. 5.00
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЧИСТАЧКА
1 Мазилка по стени и таван/ латекс
Латекс цвят RAL 9001 м² 9.43
2 Настилка от гранитогрес м² 1.91
3 Фаянс по стени / H=200см/ - бял цвят м² 9.20
4 Мивка / комлект бр. 1.00
5 Врата МДФ - 80/200 бр. 1.00
6 Лед лампи за открит монтаж бр. 1.00
7 Подов сифон бр. 1.00
ИНВАЛИДНА ТОАЛЕТНА
1 Мазилка по стени и таван/ латекс
Латекс цвят RAL 9001 м² 8.31
2 Настилка от гранитогрес м² 4.18
3 Фаянс по стени / H=200см/ - бял цвят м² 14.70
4 Мивка / комлект бр. 1.00
5 Врата - 100/200 бр. 1.00
6 Лед лампи за открит монтаж бр. 1.00
7 Подов сифон бр. 1.00
8 Ръкохватка за стена бр. 1.00
9 Тоалетна / комплект/ бр. 1.00
10 Огледало бр. 1.00
11 Държач за ин
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество

П1 = (П1min / П1i) х 40: П1min е най – краткият предложен срок от всички участници . П1i е предложеният срок за
изпълнение на СМР съгласно техническото предложение на съответния участник. - 40
Критерий, свързан с разходи

П2 = (П2min / П2i) х 60: П2min е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС П2i е предложената обща
цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. - 60
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

70000
Валута

BGN
II.2.7)

Информация относно опциите

Опции

не
II.2.8)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1)

Изисквания за личното състояние

I. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник,
когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл.
219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл.
13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по I, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на
неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако
има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по I, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за
това физическо лице.
I, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на
сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
Лицата по I. т. 1, 2 и 7 са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
За повече информация, моля да проверите Документацията за обществена поръчка.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от
ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:
- шеста категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са
установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или
съответен валиден аналогичен документ.
Доказване: Възложителят е поставил конкретен въпрос в секцията „Лично състояние и критерии за подбор” в
обществената поръчка. Участникът може да отговори на въпроса и при подаване на офертата да представи
надлежните документи. На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал.
1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:
- Сертификат/ договор или друг документ, от който да е видно, че участникът има сключена застраховка
професионална отговорност.
Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В
Част IV, раздел Б, въпрос- Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“.
III.1.3)

Технически и професионални способности

1. Участниците следва в последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1
/една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
Като предмет и обем, сходен или еднакъв с предмета на поръчката, ще се счита строителство, ремонт и/или
реконструкция на административни и/или обществено-обслужващи сгради
Участникът може да докаже изпълнението на строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на
подаване на офертата, на обект — ново строителство и/или реконструкция на строителство и/или реконструкция
на административни и/или обществено-обслужващи сгради. Възложителят определя срок за доказване на опит в
изпълнение на СМР на идентични или сходни обекти с продължителност от 5 години, с което ще се допуснат поширок кръг от фирми до участие в настоящата процедура. Възложителят не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт
ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката, или да има внедрени
еквивалентни мерки за управление на качеството.
3. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на строителството, както следва:
• Технически ръководител /минимум един/ - строителен инженер, архитект или строителен техник. Участие като
„Технически ръководител“ на минимум един строителен обект, сходен с предмета на обособената позиция, за
която се участва.
• Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от
Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и
здраве в строителството” по същата наредба, или еквивалентен документ.
*Забележка: Едно лице може да изпълнява само една длъжност.
За повече информация - вижте Документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Административна информация

IV.1)

Срок за получаване на офертите
Дата

23-юли-2021
Час

23:59
IV.2)

Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

2
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

26-юли-2021

Час

12:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI)

Допълнителна информация (в приложимите случаи)

За извършване на оглед, моля да се обърнете към .........................., тел. № ...............................

Възложител

Име и фамилия:

г-жа Емилия Манолова
Длъжност:

Директор

