НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА
ТЕХНИКА И ОПТИКА “М.В.ЛОМОНОСОВ”
==============================================================

З А П О В Е Д
№ 1276/18.07.2014год.

На основание: писмо на МОН изх.№ 0602-1005/16.07.2014г.за реализиране на
дейност по Национална програма”Модернизация на материалната база в училище”,
модул”Подобряване на училищната среда;

чл.101а от Закона за обществените

поръчки и небходимостта от ремонтни работи с цел осигуряване здравословните и
безопасни условия

на труд

в сградата на НПГПТО”М.В.Ломоносов” – учебен

корпус по практика с адрес ул. „Иван Грозев” № 2 и предвид това , че стойността на
ремонтните работи, определена по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП е до:
за обособена позиция 1 :16 100,00 лв без ДДС
за обособена позиция 2: 6 409,00лв. без ДДС
ОДОБРЯВАМ:
1. Съдържанието на публична покана до неограничен кръг от кандидати за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка,
2.Документация за участие в за избор на изпълнител за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Ремонт на отоплителна инсталация”
Обособена позиция 1„Демонтаж на съществуваща абонатна станция, проектиране,
доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова
абонатна станция” в сградата на НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес ул.
„Иван Грозев” № 6
Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на панелни радиатори” в сградата на
НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес ул. „Иван Грозев” № 6

НАРЕЖДАМ:
І. Да се публикува публична покана в Агенцията за обществени поръчки и на
електронната страница на НПГПТО”М.В.Ломоносов” до неограничен кръг
кандидати за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет
„Ремонт на отоплителна инсталация”
Обособена позиция 1„Демонтаж на съществуваща абонатна станция, проектиране,
доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова
абонатна станция” в сградата на НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес ул.
„Иван Грозев” № 6
Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на панелни радиатори” в сградата на
НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес ул. „Иван Грозев” № 6
ІІ.В поканата за участие да бъде указано, че кандитатите следва да представят в
канцеларията на гимназията своите оферти до 16.00 ч. на 30.07.2014 г.
ІІІ. Участниците могат да извършат оглед на обекта след направена заяка на
телефон 02 80569-49 всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа.
ІV.При представяне на документите кандидатите задължително представят следните
документи за участие и подбор
1.Списък на приложените документи – Образец № 1;
2.Административни сведения - Образец № 2;
3.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.
Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя
документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият, а ако е физическо лице - копие от документ за самоличност;
4.Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че участникът
подлежи на регистрация в този регистър на основание чл. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ /не се отнася за неперсонифицираните обединения, а за членовете им,
когато те подлежат на вписване в регистъра/;
5.Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до
предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните пет
календарни години и препоръки за добро изпълнение на поне два от договорите.

6. Заверено копие от валидна застраховка „трудова злополука” на екипа на
участника, включен в изпълнението на поръчката.
7.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от
"а" до "д" от ЗОП – Образец № 3;
8.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП
– Образец № 4;
9.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП –
Образец № 5;
10. Оферта – Образец № 6
11. Техническо предложение за ипълнение на поръчката – Образец № 7;
13. Ценова оферта - Образец № 8, придружена с количествено стойностна
сметка;
14. Проект на договор – Образец №9 (обособена позиция 1) и Образец
№9а(обособена позиция 2), който не се попълва, но се прилага към офертата, като
участникът парафира всяка страница от него и подпечатва последната страница за
Изпълнител;
15. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се,
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни
на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника
за участие в настоящата обществена поръчка.
16. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в
настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията
на възложителя или съдържат невярна или непълна информация, участникът се
отстранява от участие.
17. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се
приема и се връща незабавно на участника:
17.1. Представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
17. 2. Представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
17. 3. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок.

V. Кандидатът избран за изпълнител, задължително представя преди подписване на
договора :
1.

Свидетелство за съдимост

2. Удостоверение от НАП за липса на задължения
3. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, във вид
на парична сума внесена по сметката на възложителя - платежно нареждане за
преведена сума за ипълнение на договора в размер на 3% от стойността на ремонта
без ДДС по сметка на МОН
IBAN BG85BNBG96613300149101
BIC BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

VІ..Получените оферти ще бъдат оценявани по критерий икономически найизгодна оферта, оценявана по следната методика:
Всяка оферта се оценява по формулата:
С = П1 + П2 + П3, където:
- С – обща оценка на предложение на кандидата.
- П1 – Предложена цена
- П2 – Време за реакция при възникнал проблем
- П3 – Срок за изпълнение
Максимален брой точки – 100 т.

Показател 1 (П1) - „Предложена цена”
Оценката се определя по формулата:
П1=(Цмин/Цоф).К1
Ц мин. –най-ниската предложена обща цена от всички предложения
Ц оф. –общата цена на съответното ценово предложение в лв. без ДДС за
изпълнение предмета на процедурата.
Коефициент на тежест К1=40
Максимален брой точки – 40 т.

Показател 2 (П2) - „Време за реакция при възникнал проблем”
Оценката се определя по следната скала:

П2=(ВРмин/ВРоф).К2
ВРмин. – най-краткото време за реакция от всички предложения в часове
ВРоф. – времето за реакция на съответния участник в часове.
Коефициент на тежест К2=30
Максималният брой точки е 30 т.

Показател 3 (П3) - „Срок за изпълнение”
Оценката се определя по формулата:
П3=(Срок мин/Срок оф).К3
Срокмин - най-краткият срок за изпълнение, предложен от участниците;
Срокоф - срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.
Коефициент на тежест К3=30
Максималният брой точки е 30 т.
VІІ.Разглеждането, оценката и класирането на офертите да се извърши на 31.07.2014
г. в 09:00 часа в дирекцията на НПГПТО от комисия в състав:
Председател:инж.Цветан Пеев Вутов – ПДАСД
Членове:
1. инж.Анета Цветкова Христова - ПДУД
2. инж.Таня Кирилова Методиева – ПДУПД
3. Николинка Иванова Хетимова – гл.счетоводител
4. инж.Тодор Димитров – строителен инженер
Резервни членове: Ваня Йосифова
VІІ.1.Задължения на комисията:
1.Назначената комисия да се събере на 31.07.2014 г. в 9,00 часа в сградата на
НПГПТО”М.В.Ломоносов” /кабинета на директора/ за да разгледа и оцени по
реда на тяхното постъпване подадените в срок до 16. 00 часа на 30.07.2014 г.
оферти.

2. За извършената от комисията работа, същата да състави до 01.08.2014 г.
протокол по чл.101г,ал..4 при спазване на ал.3 от ЗОП с предложение за избор на
Изпълнител, който да се представи на директора на НПГПТО за утвърждаване.
VІІІ. Документацията на обществената поръчка да се публикуват в сайта на
НПГПТО „М.В.Ломоносов”- профил на купувача –lomonosov- bg.com
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществя лично.

ДИРЕКТОР: (п)
Валерия Додова

